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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1    Γενικά 

 

 Η ατμόσφαιρα και τα ποτάμια αποτελούν τους δύο πιο σημαντικούς 

συνδετικούς κρίκους μεταξύ των ηπείρων και των ωκεανών, μέσω των οποίων 

πραγματοποιείται μεταφορά συστατικών είτε φυσικής είτε ανθρωπογενής 

προέλευσης. Ανάμεσα στα συστατικά αυτά περιλαμβάνονται υπολείμματα φυτών, 

μέταλλα, αζωτούχες ενώσεις και ένα πλήθος οργανικών ενώσεων που προέρχονται 

από βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες. Κάποιες από τις ουσίες αυτές όπως 

είναι ο μόλυβδος (Pb), το κάδμιο (Cd) και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s) 

είναι εξαιρετικά βλαβερές για τα οικοσυστήματα, χερσαία ή θαλάσσια, ενώ κάποιες 

άλλες όπως είναι το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (Ρ), ο σίδηρος (Fe) και το πυρίτιο (Si) 

αποτελούν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη και διατήρηση των 

ισορροπιών μέσα στα οικοσυστήματα.  

 Το μονοπάτι μεταφοράς των συστατικών αυτών που θα έχει τον κυρίαρχο 

ρόλο καθορίζεται από την γεωγραφία του εκάστοτε οικοσυστήματος αλλά και από τις 

μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν. Έτσι όσον αφορά τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα εκτός από τις διεργασίες ανακύκλωσης και αναγέννησης των 

θρεπτικών συστατικών που πραγματοποιούνται εντός των ορίων τους, μεγάλη 

σημασία έχει και η επίδραση από τα παράκτια αστικά κέντρα, τα ποτάμια αλλά και η 

εναπόθεση μέσω της ατμόσφαιρας. Ιδιαίτερα τα ποτάμια παίζουν μεγαλύτερο ρόλο 

στις παράκτιες περιοχές ενώ η ατμοσφαιρική εναπόθεση παίζει καθοριστικότερο 

ρόλο για τα οικοσυστήματα των ανοιχτών θαλασσών και αυτό συμβαίνει γιατί οι 

ουσίες που εναποτίθενται, κυρίως τα θρεπτικά συστατικά, μέσω των ποταμιών δεν 

προλαβαίνουν να φτάσουν στις ανοιχτές θάλασσες γιατί έχουν είδη αφομοιωθεί από 

τα παράκτια οικοσυστήματα (Galloway et al., 2004). 
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 Η απρόσκοπτη ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καθορίζεται από την 

ισορροπημένη αναλογία των θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την 

επιβίωση κάθε οργανισμού που ζεί και αναπτύσσεται μέσα σε αυτό. Αν κάποιο από 

τα θρεπτικά αυτά συστατικά δεν είναι διαθέσιμο στην απαιτούμενη ποσότητα τότε 

αποτελεί τον ρυθμιστικό παράγοντα της παραγωγικότητας του συγκεκριμένου 

οικοσυστήματος. 

 Ένας τρόπος να ελεγχθεί η παραγωγικότητα ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος 

είναι η απόκλιση του από τον λόγο Redfield C:Ν:Ρ =106:16:1, όπου C, Ν και Ρ είναι 

οι βιοδιαθέσιμες ποσότητες (σε moles) άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου αντίστοιχα. 

Συνήθως ο λόγος Redfield αναφέρεται στις διαλυτές ανόργανες μορφές του άνθρακα, 

του αζώτου και του φωσφόρου επειδή είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμες. Όμως για να 

έχουμε πληρέστερη εικόνα της παραγωγικότητας ενός οικοσυστήματος θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται τόσο οι οργανικές όσο και οι σωματιδιακές τους μορφές (Downing 

1997). Και αυτό γιατί πολλοί μικροοργανισμοί έχουν την δυνατότητα να 

μεταβολίζουν τις μορφές αυτές μετατρέποντας τις σε ανόργανες, αυξάνοντας έτσι την 

βιοδιαθεσιμότητα τους.  

Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό του λόγου είναι ότι οι διαλυτές ανόργανες μορφές των θρεπτικών 

ανακυκλώνονται από το σύστημα σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό που παράγονται, έτσι 

παραμένουν ελάχιστα στην ανόργανη μορφή τους, γεγονός που εμποδίζει τον 

προσδιορισμό της πραγματικής τους συγκέντρωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια η τιμή 

του λόγου που προσδιορίζουμε να μην αντιπροσωπεύει πλήρως το οικοσύστημα.  

 Ειδικά για τον λόγο Ν/Ρ όταν η τιμή του είναι μικρότερη του 16 τότε ο 

ρυθμιστικός παράγοντας της παραγωγικότητας του συστήματος είναι το άζωτο ενώ 

όταν ο λόγος Ν/Ρ έχει τιμή μεγαλύτερη του 16 ρυθμιστικός παράγοντας είναι ο 

φώσφορος (Downing, 1997). Η τιμή του λόγου αυτού υπολογίζεται θεωρώντας μόνο 

τις υδατοδιαλυτές ανόργανες μορφές του αζώτου και του φωσφόρου και δεν 

λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τόσο το άζωτο όσο και ο φώσφορος βρίσκονται 

εκτός από την ανόργανη μορφή τους και στην οργανική, η οποία είναι δυνατόν να 

είναι κατά πολύ βιοδιαθέσιμη. Μάλιστα όσον αφορά το άζωτο η οργανική του μορφή 

είναι βιοδιαθέσιμη σε ποσοστό που κυμαίνεται από 45 έως και 75% (Seitzinger et al., 

1999), γεγονός που σημαίνει ότι όταν υπάρχει σε αφθονία το υψηλό ποσοστό της 

βιοδιαθεσιμότητας του το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα οικοσύστημα. 
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1.2 Το Άζωτο στην ατμόσφαιρα  
 
 

 

 Η ατμόσφαιρα αποτελεί την μεγαλύτερη αποθήκη αζώτου, αφού το 78% των 

συστατικών της αποτελείται από το διατομικό άζωτο. Η μορφή αυτή του αζώτου 

όμως δεν είναι βιοδιαθέσιμη για τους περισσότερους οργανισμούς, εκτός από ένα 

πολύ μικρό αριθμό βακτηριδίων που έχουν την ικανότητα να το μεταβολίζουν. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην μεγάλη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται προκειμένου 

να διασπαστεί ο τριπλός δεσμός που συνδέει τα δυο άτομα αζώτου και να μετατραπεί 

έτσι σε πιο ενεργή μορφή (Galloway et al., 2004). 

 Εκτός από διατομικό, το άζωτο απαντάται και σε άλλες μορφές που όμως 

είναι σε μικρότερες ποσότητες. Έτσι στην ατμόσφαιρα μπορούμε να το 

συναντήσουμε ως ανόργανο και ως οργανικό άζωτο. Το ανόργανο άζωτο απαντάται 

κυρίως ως νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνιακά ιόντα, όπως επίσης και ως οξείδια (NOX) 

ενώ το οργανικό είναι οργανικές αζωτούχες ενώσεις, οι χημικές μορφές των οποίων 

δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. 

 Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αφορούν το γίγνεσθαι του ανόργανου 

αζώτου. Αντίθετα για το οργανικό άζωτο πέραν του ότι οι διαθέσιμες μελέτες είναι 

ελάχιστες, αναφέρονται και σε μικρής διάρκειας δειγματοληψίες, αποτρέποντας έτσι 

τους επιστήμονες να οδηγούνται σε ασφαλή συμπεράσματα. Παρόλα αυτά το 

κυρίαρχο συμπέρασμα που απορρέει από τις λιγοστές αυτές μελέτες είναι ότι το 

οργανικό άζωτο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του κύκλου του αζώτου στην 

ατμόσφαιρα που όμως δεν του έχει αποδοθεί η δέουσα σημασία. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για το γίγνεσθαι του οργανικού 

αζώτου στην ατμόσφαιρα αλλά και για τις χημικές μορφές στις οποίες απαντάται. 
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1.3  Πηγές Οργανικού Αζώτου 

 
 Μόνο το 20 % του υδατοδιαλυτού ατμοσφαιρικού οργανικού αζώτου έχει 

ταυτοποιηθεί (Zhang et al., 2001) γεγονός που μας περιορίζει να γνωρίζουμε πλήρως 

τις πηγές του. Όμως με βάση τις ως τώρα μελέτες μπορούμε να πούμε ότι η 

προέλευση του είναι τόσο βιογενής όσο και ανθρωπογενής, ενώ μπορεί να 

σχηματιστεί τόσο πρωτογενώς όσο και δευτερογενώς. 

 Όσον αφορά τις βιογενείς πηγές ου 

οργανικού αζώτου σημαντική θέση κατέχουν τα 

Πρωτογενή Βιολογικά Αερολύματα (ΠΒΑ), α 

οποία είναι σωματίδια που μεταφέρονται την 

ατμόσφαιρα προερχόμενα από ωντανούς 

οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων τόσο ων 

μικροοργανισμών όσο και των φυτών (Matthias-

Maser et al., 1999).  

τ

τ

σ

ζ

τ

ι ζώων (r > 1 μm). 

 
                                                            Εικόνα 1: Κόκκος γύρης από χαμομήλι 

Έτσι τα μικρότερα ΠΒΑ είναι οι ιοί (0,005 

μm < r < ~0,25 μm) ακολουθούν τα βακτήρια 

(r > ~0,2 μm) (Εικόνα 3(β)), οι σπόροι, οι 

μύκητες (Εικόνα 3(α,γ,δ)) και η γύρη των 

φυτών (r > 0,5 μm) (Εικόνα 1 και 2), όπως 

επίσης και τα υπολείμματα από τα φυτά και 

τα έντομα αλλά και τα επιθηλιακά κύτταρα 

των ανθρώπων κα
      Εικόνα 2:Κόκκοι γύρης από πεύκο 

 

 Σημαντική βιογενής πηγή του οργανικού αζώτου αποτελούν τα χουμικά και 

φουλβικά οξέα, η ουρία και το ουρικό οξύ, τα οποία προέρχονται είτε από το έδαφος 

είτε από τα επιφανειακά νερά. Οι ενώσεις αυτές εκτός του ότι αποτελούν πηγή 

οργανικού άνθρακα (Facchini et al.,1999, Havers et al., 1998a,b) περιέχουν μεγάλο 
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αριθμό αζωτούχων ομάδων συμπεριλαμβανομένων των αμινών, των αζωτούχων 

ετεροκυκλικών δακτυλίων και των νιτριλίων (Schulten and Schnitzer, 1998). 

 Από τις πρωτογενείς ανθρωπογενείς πηγές οργανικού αζώτου επικρατέστερες 

είναι οι καύσεις και η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και εντομοκτόνων (Cornell et 

al.,1998, Glotfelty et al.,1987,1990, Schomburg et al.,1991, Timperly et al.,1985). Οι 

μέν καύσεις απελευθερώνουν αρωματικές και πολυαρωματικές αζωτούχες ενώσεις 

και νιτρίλια ενώ τα λιπάσματα και τα εντομοκτόνα περιέχουν μεγάλες ποσότητες 

ουρίας και αζωτούχους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) αντίστοιχα 

(Graedel et al.,1986 ; Mast et al.,1984). 

 Επίσης οι οργανικές αζωτούχες ενώσεις είναι δυνατόν να σχηματιστούν 

δευτερογενώς ως προϊόντα αντιδράσεων στην αέρια φάση, όπως είναι τα οξείδια του 

αζώτου (ΝΟΧ) με πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), που οδηγούν στον σχηματισμό 

περοξυακετυλονιτριλίων και νιτροαρωματικών ενώσεων (Finlayson-Pitts and Pitts, 

2000, Graedel et al., 1986). Ακόμα είναι δυνατόν να σχηματιστούν από ετερογενείς 

αντιδράσεις μεταξύ αέριων αζωτούχων ενώσεων και σωματιδίων π.χ. η αντίδραση 

του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) ή της αμμωνίας (ΝΗ3) με μαύρο άνθρακα (Chang 

and Novakov, 1975). Επίσης είναι δυνατόν να γίνουν αντιδράσεις στην υγρή φάση 

όπως είναι ο σχηματισμός νιτροφαινολών από την αντίδραση της φαινόλης με 

νιτρικές ρίζες (ΝΟ3
˙) παρουσία ΝΟ2 (Barletta et al., 2000)  

 Πρόσφατες έρευνες έχουν προσθέσει και έναν άλλο τρόπο δευτερογενούς 

σχηματισμού οργανικού αζώτου μέσω βιολογικών διεργασιών οι οποίες 

πραγματοποιούνται τόσο σε υγρή φάση όσο και πάνω σε σωματίδια. Έτσι κάποια 

είδη βακτηρίων και μυκήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υπόστρωμα 

ανάπτυξης σταγόνες βροχής και ομίχλης (Fuzzi et al.,1997; Sattler et al., 2001) αλλά 

και σωματίδια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί χρησιμοποιώντας το ανόργανο άζωτο 

σχηματίζουν δευτερογενώς οργανικό με την μορφή πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Οι 

ενώσεις αυτές στη συνέχεια μπορούν να διασπαστούν με ενζυματική ή 

φωτοκαταλυτική υδρόλυση σε ελεύθερα αμινοξέα (Gorzelska et al., 1992).  
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 (α)Cladosporium cladosporioides (μεγέθυνση 1:600)                         (β) Bacillus subtilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ) Alternaria alternate(1:400)                                      (δ) Aspergillus niger(1:10000) 

 

 

Εικόνα 3: Μύκητες (α, γ, δ) και βακτήρια (β) που έχουν ανιχνευτεί σε σκόνη 

προερχόμενη από την Σαχάρα (Prospero et al., 2004). 
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1.4   Μορφές Οργανικού Αζώτου 

 
Οι χημικές μορφές με τις οποίες απαντάται το οργανικό άζωτο στην 

ατμόσφαιρα και έχουν προσδιοριστεί ποσοτικά είναι οι εξής: 

 

I. Πέροξυ ακέτυλο νιτρίλιο (ΡΑΝ:CH3C(O)OONO2) και όλες οι χημικές ενώσεις 

της μορφής RC(O)OONO2 ή RONO2 

 

Οι ενώσεις αυτές έχουν ήδη μελετηθεί λόγω της μεγάλης σημασίας τους όσον 

αφορά την συνεισφορά τους στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας. Οι ενώσεις 

της μορφής RONO2 σχηματίζονται κατά την φωτοχημική αντίδραση των ΝΟΧ με 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) ανθρωπογενούς ή βιογενούς προελεύσεως. Οι 

ενώσεις αυτές αποτελούν αποθήκη των νιτρωδών και νιτρικών ενώσεων και λόγω του 

μεγάλου χρόνου ζωής τους στην ατμόσφαιρα είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τη 

μορφή αυτή μακριά από τις πηγές τους, σε περιοχές χωρίς έντονη ανθρωπογενή 

δραστηριότητα. Τα περοξυαλκυλονιτρίλια, με περισσότερα από πέντε άτομα 

ανθράκων στην ανθρακική τους αλυσίδα, δεν είναι πολύ υδατοδιαλυτά στο νερό 

(Cornell et al., 2003 ). 

 

 

II. Αλκυλονιτρίλια (RCN) 

 

Υπάρχουν στην ατμόσφαιρα όμως έχουν χαμηλή υδατοδιαλυτότητα. Έτσι 

μπορεί να μην συναντιούνται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε δείγματα βροχής, είναι 

όμως δυνατόν να υπάρχουν στην ξηρή εναπόθεση και σε δείγματα αερολυμάτων (Li 

et al., 2000,  De Laat et al., 2001). 
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ΙΙΙ.   Νιτροφαινόλες    

OH

NO2  

 

 

Σχηματίζονται με νίτρωση της φαινόλης στην υδατική φάση και έχουν 

ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης τους τοξικότητας, ιδιαίτερα για τα φυτά. Η 

συγκέντρωση τους στην βροχή και τα σύννεφα είναι σχετικά χαμηλή (0,1 μmole/l) 

(Schüssel and Nitschke, 2001). 

 

 

 

 

III. Αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις και αζωτούχοι πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ). 

 

Εκλύονται στην ατμόσφαιρα ως παραπροϊόντα των διαφόρων καύσεων. 

Μερικές από τις ενώσεις αυτές είναι υδατοδιαλυτές ενώ κάποιες άλλες μετατρέπονται 

όταν το χημικό περιβάλλον τους το επιτρέψει. Στον Πίνακα 2 είναι συγκεντρωμένα 

τα αζαρένια που κυρίως ανιχνεύτηκαν με αέρια χρωματογραφία σε αερολύματα 

αστικής περιοχής. Περισσότερο από το 90% των αζαρενίων διαλύονται στο νερό σε 

λιγότερο από μια ώρα και μάλιστα η υδατοδιαλυτότητα τους μειώνεται καθώς 

αυξάνεται το pΗ και το μοριακό τους βάρος. Στα αζαρένια αποδίδεται περίπου το 

0.5% του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου κατά την υγρή εναπόθεση (Chen et al., 

2004). 
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Αζαρένια αστικής περιοχής Χημικός Τύπος 

Κινολίνη, ισοκινολίνη 
N     N  

2-μέθυλο-κινολίνη/ 8-μέθυλοισοκινολίνη 
N CH3     

N

CH3  

6-μέθυλο-κινολίνη 
N

CH3

 

1,1-διμέθυλο-κινολίνη/διμέθυλοϊσοκινολίνη και ισομερή N CH3

CH3

H

NH

CH3
CH3  

8-τριμέθυλο-κινολίνη/τριμέθυλοισοκινολίνη και ισομερή N CH3

CH3

H

CH3

N
CH3 CH3

CH3

 

Βενζοκινολίνη, ακριδίνη 
N

 

9-μεθυλοακριδίνη 

N

CH3  

 

Ισομερή 4-αζaπυρενίου 
N

 

 

2-αζaπυρένιο 

N

 

Αζaχρυσένιο και ισομερή της βενζακριδίνης 

N

 

3-αμινοκινολίνη 
N

NH2

 

 

Πίνακας 2 : Αζαρένια που έχουν ανιχνευθεί σε δείγματα αστικών αερολυμάτων 

με αέρια χρωματογραφία (Chen et al., 2004) 
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IV. Ουρία (ΝΗ2-CO-NH2) 

 

Την ουρία μπορούμε να την συναντήσουμε τόσο σε υδατικό περιβάλλον όσο 

και στο έδαφος, αφού αποτελεί το βασικό τελικό προϊόν του μεταβολισμού όλων των 

θηλαστικών αλλά και άλλων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών. 

Επίσης αποτελεί προϊόν της αποσύνθεσης των πρωτεϊνών και άλλων οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων. Ευρεία είναι η χρήση της και στην βιομηχανία αφού αποτελεί 

κύριο συστατικό των αζωτούχων λιπασμάτων αλλά και πρώτη ύλη για την 

παρασκευή πολυμερών (Cornell et.al, 1998 ). 

Η μεταφορά της στην ατμόσφαιρα γίνεται μηχανικά είτε από την επιφάνεια 

της θάλασσας, κατά την μεταφορά των σταγονιδίων στην ατμόσφαιρα, είτε από την 

επιφάνεια του εδάφους. Η ουρία έχει υψηλή υδατοδιαλυτότητα και επαμφοτερίζουσα 

συμπεριφορά δηλαδή μπορεί να συμπεριφερθεί ταυτόχρονα ως ασθενές οξύ και ως 

ασθενής βάση πράγμα που σημαίνει ότι η υδατοδιαλυτότητα της στην ατμόσφαιρα 

κατά την υγρή εναπόθεση δεν επηρεάζεται από το pΗ της βροχής. Μετρήσεις της 

έχουν αποδώσει το 1% του συνολικού υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου σε δείγματα 

αερολυμάτων και περίπου το 10% σε δείγματα βροχής (Cornell et al., 1998 ). 

 

 

V. Μεθυλαμίνες και αλειφατικές αμίνες (CH3NH2 και RNH2) 

 

 Οι μεθυλαμίνες είναι πτητικές αζωτούχες οργανικές ενώσεις, οι οποίες 

σχηματίζονται κατά την βακτηριακή διάσπαση των πρωτεϊνών και λόγω της 

πτητικότητας τους θεωρούνται σημαντική μορφή οργανικού αζώτου σε ανοικτές 

θάλασσες. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις αμινών που έχουν 

ανιχνευτεί τόσο σε δείγματα αερολυμάτων όσο και σε δείγματα βροχής. 
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Αμίνη Δείγμα Περιοχή Συγκέντρωση Βιβλιογραφία

Μονομεθυλαμίνη 

(ΜΜΑ) 

Αερόλυμα Χαβάη 11± 5 

pmol/m3

Van Neste et 

al.,1987 

Διμεθυλαμίνη 

(DΜΑ) 

Αερόλυμα Χαβάη 93± 51 

pmol/m3

Van Neste et 

al.,1987 

Τριμεθυλαμίνη 

(ΤΜΑ) 

Αερόλυμα Χαβάη 30± 19 

pmol/m3

Van Neste et 

al.,1987 

Μεθυλαμίνη και 

Αιθανολαμίνη 

Βροχή Μη αστική ηπειρωτική 

περιοχή 

(Charlottesville,Virginia)

77nΜ Ν Gorzelska et 

al., 1991 

 

Πίνακας 3: Τυπικές συγκεντρώσεις αμινών που έχουν ανιχνευτεί τόσο σε δείγματα 

αερολυμάτων όσο και σε δείγματα βροχής. 

VI. Αμινοξέα (R-CΗ(NH2)-COOH) 

Η παρουσία των αμινοξέων στην ατμόσφαιρα έχει μεγάλη σημασία αν 

λάβουμε υπόψη μας την βιοδιαθεσιμότητα τους και το σημαντικό τους ρόλο στην 

δομή των οικοσυστημάτων αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αζώτου τόσο 

από τα φυτά (Yu et al., 2002) όσο και από υδρόβιους οργανισμούς (Rice, 1999, 

Rosenstock and Simon, 1993). Οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες επηρεάζουν την 

χημεία της ατμόσφαιρας αφού είναι δυνατόν να συμμετέχουν στον σχηματισμό 

πυρήνων συμπύκνωσης και σύννεφων μια και διακρίνονται για την μεγάλη τους 

υδατοδιαλυτότητα και την χαμηλή τάση ατμών (Saxena and Hildemann, 1996). 

Ακόμη μερικά αμινοξέα όπως είναι η τρυπτοφάνη και η τυροσίνη μπορούν να 

απορροφήσουν απευθείας το ηλιακό φώς (λ>290 nm) και να δημιουργηθούν έτσι 

ελεύθερες ρίζες ΟΗ προκαλώντας την φωτοοξείδωση άλλων ενώσεων λιγότερο 

φωτοευαίσθητων (Zhang et al., 2003). Είναι δυνατόν να αντιδράσουν με το όζον 

σχηματίζοντας προϊόντα όπως είναι το αμμώνιο, τα οργανικά οξέα, νίτρο- και 

νιτροζω-ενώσεις αλλά και υδροξυλαμίνη (McGregor et al., 2001). 
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Τα αμινοξέα μπορούν ακόμα να επηρεάζουν την ατμοσφαιρική χημεία 

ορισμένων μεταβατικών μετάλλων όπως είναι ο Fe και ο Cu, γιατί κάποια έχουν την 

ιδιότητα να σχηματίζουν ισχυρά σύμπλοκα με αυτά τα μέταλλα, επηρεάζοντας έτσι 

την ικανότητα τους να συμμετέχουν σε αντιδράσεις σχηματισμού και καταστροφής 

οξειδωτικών. Ένα παράδειγμα είναι τα σύμπλοκα που σχηματίζουν κάποια αμινοξέα 

με Cu, τα οποία απορροφούν πιο έντονα το ηλιακό φώς από ότι αν δεν είχαν 

σχηματιστεί, υποβοηθώντας έτσι τον άμεσο φωτοσχηματισμό προϊόντων όπως οι 

ρίζες ·Ο2- και το Η2Ο2 (Hyase and Zepp, 1991). 

Οι συγκεντρώσεις των ελεύθερων αμινοξέων κυμαίνονται από 0.08-3.32 nmol 

N/m3 στην Β. Καλιφόρνια σε δείγματα αερολυμάτων και αποτελούν το 2-4% του 

WSON (Zhang et al., 2002), ενώ στην Α. Μεσόγειο (Erdemli, Ν. Τουρκία) η 

συγκέντρωση τους φτάνει τα 0.37 nmol N/m3, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1% του 

WSON (Mace et al., 2003). Επίσης το 59-96% των ελεύθερων αμινοξέων βρίσκονται 

στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων (Matsumoto et al., 2004). 

Επικρατέστερα των αμινοξέων στην ατμόσφαιρα, όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε και από την Εικόνα 3, είναι η γλυκίνη λόγω της βραδείας 

φωτοδιάσπασης της, ενώ αντίθετα η τρυπτοφάνη και η μεθειονίνη κατέχουν τα 

μικρότερα ποσοστά λόγω της ταχείας φωτοδιάσπασης τους (McGregor et al., 2001). 

 
Εικόνα 4 : Ποσοστιαία συμμετοχή του αζώτου που οφείλεται στα ελεύθερα αμινοξέα 

στο συνολικό άζωτο των αμινοξέων στο Erdemli της Τουρκίας. 
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1.5  Το γίγνεσθαι του οργανικού αζώτου στην ατμόσφαιρα 

 
Σύμφωνα με τον Ζhang et al. (2003) η έκθεση του οργανικού αζώτου στο 

ηλιακό φώς και στο όζον όπως επίσης και στα άλλα οξειδωτικά της ατμόσφαιρας έχει 

ως αποτέλεσμα την παραγωγή ΝΗ4
+, ΝΟ3

-, ΝΟ2
- και ΝΟΧ. Βέβαια η συγκέντρωση 

των παραπάνω μορφών ανόργανου αζώτου που παράγονται με αυτόν τον τρόπο είναι 

αμελητέες σε σχέση με τις πρωτογενείς πηγές τους, παρόλα αυτά είναι σημαντική η 

ταχύτητα με την οποία σχηματίζονται (10 μΜ h-1) (Zhang et al., 2003). 

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό του οργανικού αζώτου που 

υπάρχει στην τροπόσφαιρα (Neff et al., 2002 ; Anastasio et al., 2000 ; Weathers et al., 

2000 ; Zhang et al., 2001,2002) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ανόργανη μορφή 

του αζώτου είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμη (Antia et al., 1991) συμπεραίνουμε ότι η 

φωτοδιάσπαση του οργανικού αζώτου αυξάνει σημαντικά την βιοδιαθεσιμότητα του. 

Παρόμοιες φωτοχημικές αντιδράσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και μετά 

την εναπόθεση του οργανικού αζώτου όπως συμβαίνει π.χ. στα επιφανειακά νερά 

συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας του αζώτου 

(Cornell et al.,1995, 2003). 

Άλλοι τρόποι που μπορεί το οργανικό άζωτου να επηρεάσει την 

τροποσφαιρική χημεία είναι οι εξής: 

 Να επηρεάσει έμμεσα την υγροσκοπικότητα της ατμόσφαιρας και την 

επιφανειακή τάση των σωματιδίων αλλά και των σταγονιδίων του νερού λόγω 

της υψηλής υδατοδιαλυτότητας των ιόντων του ΝΗ4
+ και των ΝΟ3

– που 

παράγονται κατά την φωτοδιάσπαση του (Zhang et al., 2003). 

 Τα ΝΟΧ που επίσης σχηματίζονται κατά την φωτοδιάσπαση του αποτελούν 

ένωση κλειδί για τον σχηματισμό του όζοντος (Zhang et al., 2003).  

 Λόγω της βασικότητας μεγάλου αριθμού αζωτούχων οργανικών ενώσεων 

είναι πιθανόν η δημιουργία του οργανικού αζώτου να συμμετέχει στην 

εξουδετέρωση της οξύτητας της ατμόσφαιρας (Zhang et al., 2001).  

 Οι ανθεκτικές οργανικές αζωτούχες ενώσεις στην φωτοδιάσπαση μπορούν να 

μετατραπούν φωτοχημικά σε πιο οξειδωμένες μορφές όπως είναι τα 

αλκυλονιτρίλια (Chunk et al., 2002). 
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1.6  Μεσόγειος Θάλασσα 

 

 Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μια 

σχεδόν κλειστή θάλασσα, η οποία 

επικοινωνεί μόνο με τον Ατλαντικό 

Ωκεανό. Η γεωγραφική θέση της 

επιτρέπει να δέχεται επιδράσεις τόσο 

από τα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα όσο 

και από τις άγονες Αφρικανικές ερήμους 

ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή επηρεάζουν 

τόσο την θαλάσσια κυκλοφορία όσο και 

την δυναμική της ατμόσφαιρας 

μεταβάλλοντας τις συγκεντρώσεις των συστατικών της στο χώρο και στο χρόνο.  

Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μια από τις πιο ολιγοτροφικές περιοχές όσον 

αφορά την πρωτογενή παραγωγή και τις συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων και 

χλωροφύλλης-α. Το φαινόμενο είναι εντονότερο από την Δυτική προς την Ανατολική 

Μεσόγειο και αυτό γιατί η Ανατολική Μεσόγειο στερείται των ποταμιών της 

Δυτικής. Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου έγινε αντικείμενο πολλών μελετών.  

 Πολλοί ερευνητές υποστήριξαν ότι στα νερά της Δ. Μεσογείου 

ρυθμιστικός παράγοντας είναι το άζωτο (Anderson et al, 1988, Owens et al., 1989), 

ενώ κάποιοι άλλοι πρότειναν τον φώσφορο (Bethoux et al., 1992,1998). Οι τελευταίες 

μελέτες όμως οδηγούν στην άποψη ότι για την μεν Δυτική Μεσόγειο και τα δύο 

στοιχεία είναι εξίσου σημαντικά και ο ρυθμιστικός τους ρόλος διαφοροποιείται 

ανάλογα με τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες ενώ για την Ανατολική Μεσόγειο 

ο ρυθμιστικός παράγοντας φαίνεται να είναι ο φώσφορος αφού ο λόγος Redfield: 

Ν/Ρ κυμαίνεται από 24 έως 29 και μάλιστα στην περιοχή της Κρήτης έχει τιμή 26.8 

(Krom et al., 1991,1992). 
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Η ερμηνεία της ιδιαίτερα υψηλής τιμής του λόγου Ν/Ρ περιλαμβάνει τα εξής 

επιχειρήματα:  

 Αυξημένη βιολογική αφομοίωση του αζώτου (Bethoux et al., 1998). 

 Ατμοσφαιρική εναπόθεση θρεπτικών συστατικών με υψηλό λόγο ΝΟ3
-

/ΡΟ4
3- (~25) (Herut et al., 1999 a και Markaki et al., 2003). 

 Εμπλουτισμό των νερών της Α. Μεσογείου με ΝΟ3
- από την 

Αδριατική θάλασσα (Civitarese et al., 1998). 

 

Η ατμοσφαιρική εναπόθεση αποτελεί βασικό μονοπάτι εμπλουτισμού της Α. 

Μεσογείου σε θρεπτικά συστατικά και μάλιστα τα επίπεδα εναπόθεσης των 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων είναι από τα υψηλότερα σε παγκόσμια κλίμακα. Η μέση 

ετήσια ροή εναπόθεσης μάζας για την Δ. Μεσόγειο κυμαίνεται από 3-12 g m-2 yr-1 

ενώ για την Α. Μεσόγειο είναι 20-50 g m-2 yr-1 (Guerzoni et al., 1999). Επίσης 

μελέτες έχουν αποδώσει στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου το 300% της 

νέας παραγωγής ενώ η ατμοσφαιρική εναπόθεση του φωσφόρου καλύπτει περίπου το 

25% (Guerzoni et al., 1999 ; Bergametti et al., 1992 ; Kouvarakis, et al., 2002 ; 

Markaki et al., 2003). 

 Λέγοντας νέα παραγωγή ΡΝ εννοούμε την πρωτογενή παραγωγή που 

οφείλεται σε ποσότητες θρεπτικών συστατικών που προέρχονται εκτός της εύφωτης 

ζώνης (Dugdale and Goering 1967). Ως πρωτογενή παραγωγή ΡΤ ορίζεται η μάζα 

του ανόργανου άνθρακα που δημιουργείται φωτοσυνθετικά ανά μονάδα χρόνου και 

όγκου δηλ. mg C m-3 d-1 (Ignatiades 1998). Ανάλογα αναγεννημένη παραγωγή ΡΑ 

ονομάζεται εκείνη που οφείλεται σε ανακυκλωμένα θρεπτικά συστατικά εντός της 

εύφωτης ζώνης. Και οι δύο μαζί αποτελούν την συνολική πρωτογενή παραγωγή : 

 

ΡΤ = ΡΝ + ΡΑ

Στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά) μετρήθηκαν από τον 

Kouvarakis et al. (2001) οι συγκεντρώσεις των διαφόρων μορφών του ανόργανου 

αζώτου στην υγρή, αέρια και σωματιδιακή φάση. Ταυτόχρονα με την βοήθεια 

ιζηματοπαγίδων, σε βάθος 200m και 500m, εκτιμήθηκε η παραγωγικότητα αλλά και 

η ποσότητα του αζώτου που χρησιμοποιείται από τους θαλάσσιους οργανισμούς. Από 
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την μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι το διαλυτό ανόργανου αζώτου που εισέρχεται 

στην θάλασσα μέσω της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης (38.4 mmol m-2y-1) είναι 

υπεύθυνο για την παραγωγή 0.25 mol C m-2 y-1. Όμως η παραγωγή άνθρακα στην 

μελέτη αυτή μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη τιμή, αφού δεν υπολογίστηκε η 

συμμετοχή του διαλυτού οργανικού αζώτου, γεγονός που τονίζει ακόμα περισσότερο 

τον ρόλο της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης  
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1.7  Στόχοι διατριβής 

 Ο ρόλος της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του αζώτου στην παραγωγικότητα 

ενός οικοσυστήματος αποτέλεσε αντικείμενο πολλών μελετών. Οι μελέτες αυτές 

επικεντρώθηκαν στο ανόργανο άζωτο με αποτέλεσμα να έχουμε ελάχιστες 

πληροφορίες για το γίγνεσθαι του οργανικού αζώτου στην ατμόσφαιρα. Η παρούσα 

εργασία αποτελεί την έναρξη της μελέτης του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς, ξεκινώντας από την μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων. 

Σκοπός της είναι να προσδιορίσει τα επίπεδα συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού 

οργανικού αζώτου σε δείγματα αερολυμάτων αλλά και του υδατοδιαλυτού οργανικού 

άνθρακα.  

 Αναλυτικότερα: 

 Θα αξιολογηθούν οι τιμές της συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου σε 

δείγματα αερολυμάτων στην περιοχή της Φινοκαλιάς και θα συσχετιστούν με 

άλλα ιόντα με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών για την προέλευση του. 

  Θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με την μοναδική παρόμοια μελέτη 

που έχει πραγματοποιηθεί στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο Erdemli, στα 

Νότια παράλια της Τουρκίας (Mace et al., 2003). Εργασία η οποία καθίσταται 

ανεπαρκής μια και λόγω της μικρής διάρκειας της δειγματοληψίας, δεν ήταν 

δυνατή η μελέτη της εποχικότητας του οργανικού αζώτου. 

 Θα διερευνηθεί ο ρόλος της προέλευσης των αέριων μαζών στα επίπεδα των 

συγκεντρώσεων του οργανικού αζώτου και θα μελετηθεί η εποχική 

διακύμανση του. 

 Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα 

(WSOC), τα αποτελέσματα των οποίων θα συσχετιστούν με τις αντίστοιχες 

τιμές του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSOΝ) με στόχο τον 

προσδιορισμό του λόγου C/Ν, η τιμή του οποίου θα μας δώσει πληροφορίες 

για την βιοδιαθεσιμότητα των οργανικών αζωτούχων ενώσεων. 
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 Θα μελετηθεί η κατανομή του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSOΝ) 

στο αδρό (δ>1 μm) και λεπτό (δ<1 μm) κλάσμα των αερολυμάτων αλλά και η 

σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατανομής του οργανικού και του ανόργανου 

αζώτου. Απώτερος σκοπός της παραπάνω διεργασίας είναι ο προσδιορισμός 

της ταχύτητας εναπόθεσης του οργανικού αζώτου και η σύγκριση της με την 

αντίστοιχη του ανόργανου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚH 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ 

 

2.1 Μέθοδοι συλλογής δειγμάτων 

 
Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες πεδίου 

κατά τις οποίες συλλέχθηκαν δείγματα αερολυμάτων και ξηρής εναπόθεσης από την 

παράκτια περιοχή της Φινοκαλιάς Λασιθίου (25ο40’Ε, 35ο20’Ν). Ο σταθμός 

δειγματοληψίας απέχει 70 Km ανατολικά από την πόλη του Ηρακλείου και βρίσκεται 

σε ύψος 130 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ οι κατοικημένες περιοχές 

απέχουν 20 Km (Mihalopoulos et al.,1997). 

 

 

2.1.1  Συλλογή αερολυμάτων 
 

 

Για τη συλλογή των αερολυμάτων χρησιμοποιήθηκε ο δειγματολήπτης στην 

Εικόνα 5 πάνω στον οποίο τοποθετήθηκαν φίλτρα από ίνες γυαλιού (GFF) 

διαμέτρου 47 mm με πόρους 1 μm. Τα φίλτρα προθερμάθηκαν στους 450οC για 5 

ώρες. Η επιλογή των φίλτρων έγινε με γνώμονα την ανθεκτικότητα τους στην υψηλή 

θερμοκρασία γιατί με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να απομακρυνθεί οποιαδήποτε 

οργανική ουσία που θα μπορούσε να επιμολύνει το δείγμα. Ιδανικά φίλτρα επίσης 

είναι και τα φίλτρα από χαλαζία (quartz), τα οποία είναι εξίσου ανθεκτικά στις 

υψηλές θερμοκρασίες, όμως η χρήση τους δεν θα επέτρεπε τον προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης των ιόντων του Ca2+ αλλά και δεν θα μπορούσε και να γίνει η 

σύγκριση με την παρόμοια μοναδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Μεσόγειο 

(Εrdemli) αφού και σε αυτήν χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα από ίνες γυαλιού. 
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Ακόμα για την δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε αντλία χαμηλού όγκου η 

οποία ήταν συνδεδεμένη με ένα μετρητή προκειμένου να καταγράφεται ο όγκος του 

αερολύματος. Μετά τη συλλογή, κάθε φίλτρο φυλάσσονταν σε αλουμινόχαρτο το 

οποίο είχε επίσης προθερμανθεί (στους 450οC για 5 ώρες) και κατόπιν διατηρούνταν 

στο ψυγείο μέσα σε σακουλάκι πολυαιθυλενίου, ώστε να αποφευχθεί η επαφή του με 

τα άλλα δείγματα. 

 

 
 

Εικόνα 5: Δειγματολήπτης σωματιδιακής φάσης  

 

 

 

2.1.2  Συλλογή των αερολυμάτων ως προς την διάμετρο τους  
 

 Ο διαχωρισμός των αερολυμάτων ως προς την διάμετρο τους έγινε με την 

χρήση ενός κρουστικού διαχωριστή έξι σταδίων (Sierra High Volume Cascade 

Impactor, Model 235, Anderson Instrument Inc.). Ο διαχωριστής αυτός (Εικόνα 6) 

αποτελείται από έξι πλάκες αλουμινίου, οι οποίες περιέχουν εναλλάξ εννέα ή δέκα 
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παράλληλες εγκοπές. Το πλάτος των εγκοπών είναι σταθερό πάνω στην ίδια πλάκα 

αλλά είναι όλο και μικρότερο προς τις εσωτερικές. Μεταξύ των πλακών είναι 

τοποθετημένα φίλτρα με τέτοιο τρόπο ώστε από την μια να συλλέγουν τα 

αερολύματα που προέρχονται από το προηγούμενο στάδιο διαχωρισμού και από την 

άλλη να αφήνουν τον αέρα να περνάει στο επόμενο.  

 

 

 
 

Εικόνα 6: Κρουστικός διαχωριστής έξι σταδίων (Sierra High Volume Cascade 

Impactor, Model 235, Anderson Instrument Inc.). 

 

 Ο διαχωρισμός των σωματιδίων σύμφωνα με την αεροδυναμική τους 

διάμετρο εξαρτάται από την ροή του αέρα που διέρχεται από τον διαχωριστή. Ο 

Willeke (1975) μέτρησε πειραματικά τις αεροδυναμικές διαμέτρους στις οποίες 

γίνεται ο διαχωρισμός έξι σταδίων των σωματιδίων για τιμή αναφοράς της ροής της 

αέριας μάζας 40 κυβικά πόδια το λεπτό ή 67,96 m3h-1 και βρήκε ότι: 

1ο στάδιο: δ> 7,2 μm 

2ο στάδιο: 3 μm <δ< 7,2 μm 

3ο στάδιο: 1,5 μm <δ< 3 μm 

4ο στάδιο: 0,95 μm <δ< 1,5 μm 

5ο στάδιο: 0,49 μm <δ< 0,95 μm 

6ο στάδιο: δ< 0,49 μm 
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Η αεροδυναμική διάμετρο διαχωρισμού δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

D=D0 
Q
Q0  

Όπου: Q0:η τιμή αναφοράς της ροής της αέριας μάζας (40cfm). 

           D0:η τιμή της αεροδυναμικής διαμέτρου για την τιμή αναφοράς της ροής Q0. 

D:η τιμή της αεροδυναμικής διαμέτρου για την τιμή της ροής Q της αέριας 

μάζας σε cfm. 

Q:η τιμή της ροής της αέριας μάζας για κάθε δειγματοληψία. 

 Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες με την χρήση 

του παραπάνω διαχωριστή και η αντλία που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη της 

επιθυμητής ροής αέριας μάζας ήταν υψηλού όγκου (High Volume Captor, Model 

SAUV-10H) ενώ τα φίλτρα ήταν από ίνες γυαλιού με πόρους διαμέτρου 1 μm. Οι 

δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου (κτίριο 

Πυροσβεστικής) την 20η και 21η Οκτωβρίου 2003 και την 26η Φεβρουαρίου 2004, 

ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν επεισόδια σκόνης από την Σαχάρα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω σχέση και δεδομένου ότι η τιμή της ροής 

της αέριας μάζας Q ήταν 46 m3h-1 υπολογίστηκε το εύρος της αεροδυναμικής 

διαμέτρου των σωματιδίων που αντιστοιχεί σε κάθε στάδιο. Οι υπολογισμοί αυτοί 

οδήγησαν στα εξής αποτελέσματα:  

1ο στάδιο: δ> 9.12μm 

2ο στάδιο: 3.38 μm <δ< 9.12μm 

3ο στάδιο: 1.69μm <δ< 3.38 μm 

4ο στάδιο: 1,07μm <δ< 1.69μm 

5ο στάδιο: 0,55μm <δ< 1,07 μm 

6ο στάδιο: δ< 0,55μm. 
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2.1.3  Συλλογή Ξηρής Εναπόθεσης 
 

Για την συλλογή των δειγμάτων της ξηρής εναπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ο 

συλλέκτης που απεικονίζεται στην Εικόνα 7. Σε μια κυκλική επιφάνεια από 

αλουμίνιο με διάμετρο 27 cm έχουν τοποθετηθεί μικρές γυάλινες σφαίρες πάνω στις 

οποίες εναποτίθεται η σκόνη. Κάτω από την επιφάνεια αυτή είναι τοποθετημένο ένα 

χωνί επίσης από αλουμίνιο ίδιας διαμέτρου το οποίο καταλήγει σε ένα μπουκάλι από 

πολυαιθυλένιο. Οι σφαίρες αυτές ξεπλένονται ανά διαστήματα 10 εώς 15 ημερών με 

300 ml νερό Milli-Q και το εκχύλισμα συλλέγεται στο μπουκάλι πολυαιθυλενίου. 

Γνωρίζοντας το εμβαδό της επιφάνειας εναπόθεσης της σκόνης και φυσικά το 

χρονικό διάστημα της δειγματοληψίας μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική ροή 

εναπόθεσης. Μετά τη συλλογή των δειγμάτων ακολουθούσε προσθήκη συντηρητικού 

(100μl CHCl3) και παραμονή τους στην κατάψυξη (- 40C) μέχρι να αναλυθούν, η 

οποία δεν διαρκούσε περισσότερο από μήνα. Μετρήσεις έδειξαν ότι κατά το χρονικό 

αυτό διάστημα δεν υπήρξε μεταβολή της συγκέντρωσης του συνολικού αζώτου στο 

δείγμα (Ζάρμπας, 2003).  

 

 

       
 

 

Εικόνα 7: Δειγματολήπτης ξηρής εναπόθεσης. 
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2.2  Αναλυτική Μεθοδολογία 
 

2.2.1  Προσδιορισμός του οργανικού αζώτου 
 

 Η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου προκύπτει έμμεσα από 

την αφαίρεση του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζώτου από το συνολικό υδατοδιαλυτό 

άζωτου. Επομένως ο προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου 

προϋποθέτει αρχικά τον προσδιορισμό του συνολικού υδατοδιαλυτού άζωτου. Στην 

βιβλιογραφία αναφέρονται συνολικά τέσσερις μέθοδοι προσδιορισμού του: 1) η 

μέθοδος των υπερθειϊκών (Persulfate Method), 2) η οξείδωση με υπεριώδες φώς 

(UV-Oxidation Method), 3) η οξείδωση σε υψηλή θερμοκρασία (High 

Temperature Oxidation Method) και 4) η μέθοδος Kjeldahl. 

 Η μέθοδος Kjeldahl, η οποία στηρίζεται στην μετατροπή του συνολικού 

υδατοδιαλυτού αζώτου, με τη χρήση θειϊκού οξέος, σε ΝΗ4
+ δεν χρησιμοποιείται 

πλέον επειδή έχει υψηλό λευκό και η απόδοση της είναι πολύ χαμηλή (D’Elia et al., 

1977). Ο Bronk et al. (1999), ο οποίος επιχείρησε σύγκριση των τριών πρώτων 

μεθόδων αναφέρει για την οξείδωση με υπεριώδες φώς ότι παρόλο που παρουσιάζει 

την χαμηλότερη τιμή λευκού έχει την μικρότερη απόδοση από όλες. Επίσης 

παρατηρήθηκε μη επαναληψιμότητα των μετρήσεων μεταξύ δυο διαφορετικών UV- 

συσκευών αλλά και για την ίδια συσκευή όταν χρησιμοποιείται διαφορετική λάμπα 

UV. Επιπλέον η μεγάλη διάρκεια που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

οξείδωση (18-24 h), το κόστος της συσκευής σε συνδυασμό με τον περιορισμένο 

αριθμό δειγμάτων που μπορεί να αναλύσει κάνει την εφαρμογή της απαγορευτική.  

 Η μέθοδος της οξείδωσης σε υψηλή θερμοκρασία, η οποία πραγματοποιείται 

με θέρμανση του δείγματος σε υψηλή θερμοκρασία παρουσία οξυγόνου παρουσιάζει 

αρκετά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων είναι η υψηλή απόδοση (παρόμοια με την 

Persulfate Method) και η επαναληψιμότητα στις μετρήσεις, εφόσον διατηρούνται 

σταθεροί όλοι οι παράμετροι και κυρίως η ροή του οξυγόνου. Επίσης απαιτείται 

μικρός όγκος δείγματος ενώ υπάρχει δυνατότητα να αναλυθεί μεγάλος αριθμός 

δειγμάτων. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η ύπαρξη θορύβου στο 
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όργανο μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αλλά και η υψηλή 

τιμή της οργανολογίας την καθιστούν απαγορευτική.  

 Η μέθοδος των υπερθειϊκών (Persulfate Method, Standard methods 1995), 

η οποία εφαρμόστηκε και στην παρούσα μελέτη για τον προσδιορισμό του συνολικού 

υδατοδιαλυτού αζώτου, παρουσιάζει υψηλή απόδοση και επαναληψιμότητα στις 

μετρήσεις, ενώ η συγκέντρωση σε άζωτο του λευκού κυμαίνεται από 12-23% της 

αντίστοιχης συγκέντρωσης των δειγμάτων (Zάρμπας, 2003). 

 Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή όλες οι μορφές του αζώτου που υπάρχουν στο 

δείγμα οξειδώνονται σε αλκαλικό περιβάλλον με την βοήθεια ενός οξειδωτικού 

(Κ2S2O8) προς νιτρικά ιόντα. H αντίδραση πραγματοποιείται στους 100-1100C. 

Κατόπιν τα νιτρικά ανάγονται σε νιτρώδη με την βοήθεια αναγωγικής στήλης 

χαλκού-καδμίου και στη συνέχεια προσδιορίζεται η συγκέντρωση τους 

φασματοφωτομετρικά (543 nm). Ο φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός βασίζεται 

στο ιώδες χρώμα που σχηματίζεται κατά τη σύζευξη διαζωτωμένου 

σουλφανιλαμιδίου με την Ν-(1-νάφθυλο)-αιθυλαινοδιαμίνη (Εικόνα 8). 

Από τον φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό των νιτρωδών προκύπτει η 

συγκέντρωση του συνολικού αζώτου που υπάρχει στο δείγμα. Για να βρεθεί η 

συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου πρέπει να υπολογιστεί η 

συνολική συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζώτου (NO2
-, ΝΟ3

- και 

ΝΗ4
+)1 και στη συνέχεια να αφαιρεθεί από την συγκέντρωση του ολικού αζώτου.  

Η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη για συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 0.002 

έως 0.2 ppm Ν. 

Παρεμποδίσεις : Η ύπαρξη Fe και Cu σε συγκεντρώσεις πάνω από μερικά 

mg/l είναι δυνατόν να ελαττώσουν την αναγωγική ικανότητα της στήλης. Η 

παρεμπόδιση αίρεται με την προσθήκη διαλύματος EDTA. Επίσης λόγω της 

συνύπαρξης του Cl2, του ΝΟ2
-
 και του NCl3 είναι δυνατόν να σχηματιστεί ένα 

κόκκινο χρώμα κατά την προσθήκη του αντιδραστηρίου χρώματος, το οποίο 

παρεμποδίζει το φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό των ΝΟ2
-. Ακόμα το Cl- είναι 

δυνατόν να οξειδώσει το Cd της αναγωγικής στήλης ελαττώνοντας την απόδοση της.  

 

                                                 
1 Η συγκέντρωση των  NO2

- δεν υπολογίστηκε καθώς θεωρήθηκε αμελητέα λόγω της ταχείας 
μετατροπής τους σε ΝΟ3

- ιόντα. 
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Εικόνα 8:Αντίδραση αναγωγής των ΝΟ3
- στην στήλη Cu-Cd και σχηματισμός 

του ιώδους χρώματος κατά τη σύζευξη διαζωτωμένου σουλφανιλαμιδίου με την Ν-(1-

νάφθυλο)-αιθυλαινοδιαμίνη. 
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Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (Standard Addition Method) 

 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο το περιβάλλον του δείγματος 

επηρεάζει την απόδοση της μεθόδου και να ελεγχθεί έτσι ποσοτικά, εφαρμόστηκε η 

μέθοδος της προσθήκης γνωστής ποσότητας (Standard Addition Method). 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή σε δείγμα γνωστής συγκέντρωσης αζώτου έγινε 

προσθήκη επίσης γνωστής ποσότητας πρότυπου διαλύματος αζώτου. Το πρότυπο 

διάλυμα παρασκευάστηκε με γνωστές ποσότητες ΝαΝΟ3, ΝΗ4Cl και γλουταμικού 

οξέος συνολικής συγκέντρωσης σε άζωτο 20.06 ppm N. Κατόπιν τα δείγματα 

αναλύθηκαν με την Persulfate Method και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4, όπου μπορούμε να δούμε ότι το ποσοστό ανάκτησης έχει μέση τιμή 106% 

με τυπική απόκλιση 8%. 

 

 

Δείγμα 

Αρχική 

τιμή 

δείγματος 

Θεωρητική 

τιμή 

προσθήκης 

Πειραματική 

τιμή 

δείγματος 

Πειραματική 

τιμή 

προσθήκης 

 

Ανάκτηση 

% 

2.395 4.012 6.657 4.263 106.2 

2.395 8.024 10.545 8.150 101.6 

2.395 12.036 13.860 11.466 95.3 

 

 

1 

2.395 16.048 21.086 18.691 116.5 

2 7.601 8.024 16.053 8.452 105.3 

3 3.876 4.012 8.511 4.635 115.5 

 

Πίνακας 4: Standard Addition σε δείγματα υγρής εναπόθεσης (οι ποσότητες 

είναι εκφρασμένες σε μg Ν). 

 

 Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται η απορρόφηση σαν συνάρτηση της 

μάζας του WSON τόσο για την πρότυπη καμπύλη όσο και για το δείγμα κατόπιν 

προσθήκης γνωστής ποσότητας. Στο δείγμα αυτό (δείγμα 1, Πίνακας 4) έχουν 

προστεθεί διαδοχικά 0, 5, 10, 15 και 20 ml γνωστής ποσότητας πρότυπου διαλύματος 

αζώτου. Το γεγονός ότι οι δύο ευθείες έχουν παρόμοια κλίση υποδηλώνει ότι το 

περιβάλλον του δείγματος δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό του WSON. Επίσης στην 
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Εικόνα 10 παρατηρείται καλή συμφωνία μεταξύ των πειραματικών τιμών του 

δείγματος και των θεωρητικών τιμών της προσθήκης. 

 

y = 0,04x + 0,06
R2 = 0,98

y = 0,05x + 0,04
R2 = 1,00
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Εικόνα 9: Η απορρόφηση σαν συνάρτηση της μάζας του WSON τόσο για 

πρότυπη καμπύλη όσο και για δείγμα κατόπιν προσθήκης γνωστής ποσότητας. 

 

y = 1,03x + 2,36
R2 = 0,99
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Εικόνα 10: Σύγκριση ανάμεσα στις θεωρητικές και πειραματικές τιμές. 
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2.2.2  Προσδιορισμός του ανόργανου αζώτου 
 

Η ανάλυση του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζώτου (ΝΟ3
- και ΝΗ4

+ ) 

πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της ιοντικής χρωματογραφίας. Οι πειραματικές 

συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για τα ανιόντα αναφέρονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 5 και για τα κατιόντα στον Πίνακα 6. Το όριο ανίχνευσης για τα νιτρικά 

ΝΟ3
- και αμμωνιακά ιόντα ΝΗ4

+ είναι 0.02 mgΝ/L. 

 

 

Αντλία 

Διάλυμα Έκλουσης 

Ροή 

Εισαγωγή δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 

Καταστολέας Μεμβράνης

Ανιχνευτής 

Altech 320 

1.7 mM NaHCO3 / 1.8mM Na2CO3

2 ml/min 

Marathon Autosampler 

AG4A-SC 

AS4A-SC 

ASRS-II 4-mm 

Conductivity Detector 

 

Πίνακα 5: Χρωματογραφικές συνθήκες για την ανάλυση ανιόντων 

 

 

Αντλία 

Διάλυμα Έκλουσης 

Ροή 

Εισαγωγή δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 

Καταστολέας Μεμβράνης

Ανιχνευτής 

Marathon IV 

20mM MSA 

1 ml/min 

Marathon Autosampler 

CG12 

SC12 

CSRS-I 4-mm 

Conductivity Detector 

 

Πίνακα 6: Χρωματογραφικές συνθήκες για την ανάλυση κατιόντων 
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2.2.3  Προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC). 

 
Τα δείγματα των αερολυμάτων αναλύθηκαν επιπλέον και για υδατοδιαλυτό 

οργανικό άνθρακα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε αναλυτή οργανικού άνθρακα 

(O.I. Analytical Model 700 TOC Analyzer) το οποίο είναι ικανό να αναλύσει 

δείγματα με οργανικό φορτίο που κυμαίνεται από 4ppb έως και 10.000 ppm. Η 

λειτουργία του βασίζεται στη χημική οξείδωση του άνθρακα και την μετατροπή του 

σε CO2. Το CO2 ανιχνεύεται με φασματοφωτόμετρο υπερύθρου.  

Αρχικά το δείγμα εισάγεται στο θάλαμο αντίδρασης και οξυνίζεται με 

φωσφορικό οξύ, έτσι ώστε ο ανόργανος άνθρακας να οξειδωθεί σε CO2 και να 

απομακρυνθεί. Στη συνέχεια προστίθεται στον αντιδραστήρα υπερθειϊκό νάτριο το 

οποίο και οξειδώνει πλήρως στους 100 ο C τον οργανικό άνθρακα σε CO2. Το CO2 

κατόπιν συγκεντρώνεται σε μια παγίδα της οποίας η θερμοκρασία είναι στους 250C 

από όπου με θερμική εκρόφηση στους 2000C οδηγείται στον ανιχνευτή NDIR (Non 

Dispersive Infrared Analyzer). 

O ποσοτικός προσδιορισμός επιτυγχάνεται με τη χρήση καμπύλης αναφοράς 

για τον σχεδιασμό της οποίας παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα φθαλικού καλίου 

ΚΗΡ (C8H5KO4) με συγκέντρωση από 0,2 εώς 15 ppm. Η ανάλυση των πρότυπων 

διαλυμάτων πραγματοποιείται πριν και μετά την ανάλυση των δειγμάτων. Κατά την 

διάρκεια των αναλύσεων η σταθερότητα του οργάνου ελέγχεται με την ανάλυση 

λευκών και πρότυπων διαλυμάτων, τα οποία δεν πρέπει να αποκλίνουν πάνω από 

10% από τις αρχικές μετρήσεις. Ο όγκος του δείγματος που αναλύεται κάθε φορά από 

τον αναλυτή είναι περίπου 10 ml. Tα πρότυπα διαλύματα καθώς και όλα τα 

αντιδραστήρια παρασκευάζονται με νερό Milli-Q. 

 31



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

3.1   Υδατοδιαλυτό Οργανικό Άζωτο (WSOΝ) στα αερολύματα 

 

3.1.1  Γενικά 
 
 Τα αερολύματα (aerosols) είναι κολλοειδή συστήματα αιρούμενων στερεών ή 

υγρών σωματιδίων στην αέρια φάση. Στην ατμόσφαιρα αιωρείται ένας μεγάλος 

αριθμός σωματιδίων σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 107 έως 108 σε κάθε cm3 

αέρα (Pandis, 1998). Έρευνες έχουν δείξει ότι το 10% έως και το 70% της συνολικής 

μάζας των αερολυμάτων είναι οργανικές ενώσεις (Saxena and Hildemann, 1996) και 

πολλές από αυτές είναι αζωτούχες (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000, Seinfeld and 

Pandis, 1998), είναι αναμενόμενη επομένως η ύπαρξη οργανικού αζώτου στα 

σωματίδια της ατμόσφαιρας.  

 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στο υδατοδιαλυτό κλάσμα των 

σωματιδίων, η συλλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς. Η δειγματοληψία των αερολυμάτων (68 δείγματα) ξεκίνησε τον 

Αύγουστο του 2003 και σταμάτησε τον Ιούνιο του 2004. Η μέση συγκέντρωση του 

υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) που μετρήθηκε είναι 72.8 nmol m-3 

(διάμεση τιμή 41.6 nmol m-3) και κυμαίνεται από 0 nmol m-3  έως και 430.4 nmol m-3. 

Το ποσοστό του WSON έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου 

προσδιορίστηκε ίσο με 49%, ενώ το ανόργανο κάλυψε συνολικά το 51%. Στην 

Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατά την διάρκεια της 

δειγματοληψίας ως χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται 

στα ιόντα του αμμωνίου Ν-ΝΗ4
+και στα νιτρικά Ν-ΝΟ3

- αλλά και του WSON. Τα 

αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν εκτενέστερα στις επόμενες παραγράφους. 
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Εικόνα 1: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται στα ιόντα 

του αμμωνίου Ν-ΝΗ4
+και στα νιτρικά Ν-ΝΟ3

- όπως επίσης και του WSON. 

 
 
 

3.1.2   Σύγκριση με άλλες μελέτες. 
 
 
 Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 

υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) σε δείγματα αερολυμάτων είναι 

ελάχιστες. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές των συγκεντρώσεων του WSON 

σε δείγματα αερολυμάτων και σε διάφορες περιοχές. Ο ελάχιστος αριθμός των 

εργασιών που αφορούν το WSON οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε μια μέθοδος 

που να μπορεί να το μετρήσει ικανοποιητικά αλλά και στο ότι το επιστημονικό 

ενδιαφέρον το είχε κερδίσει το ανόργανο άζωτο ως πιο αφομοιώσιμη μορφή αζώτου 

για τα οικοσυστήματα. 

 Για την περιοχή της Μεσογείου υπάρχει μόνο μια σχετική αναφορά από την 

Mace et al. (2003) η οποία υπολογίζει την συγκέντρωση του WSON 29 nmol m-3. 

Στον Πίνακα 1 συγκρίνεται μεταξύ άλλων και η μέση συγκέντρωση του WSON στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς (52.9 nmol m-3) με την μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο 
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 Erdemli, περιοχή στα Νότια παράλια της Τουρκίας, απομακρυσμένη από μεγάλα 

αστικά κέντρα. 

 

Τοποθεσία Περίοδος 

δειγματοληψίας

WSON 

(nmolN/m3) 

Βιβλιογραφία Μέθοδος 

Mace Head  

(Δ.Ιρλανδία) 

06/ 1996 44 Spokes 

et.al,1999 

UV 

Oxidation 

Mace Head  

(Δ.Ιρλανδία) 

05/ 1997 130 Spokes 

et.al,1999 

UV 

Oxidation 

Β.Καλιφόρνια 

(Davis) 

08/ 1997-07 

1998 

15.6** Zhang 

et.al.,2002 

UV 

Oxidation 

Erdemli 

(Τουρκία) 

22/3-5/5/ 2000 29 Mace  

et al.,2003 

UV 

Oxidation 

Φινοκαλιά 08/2003-06/2004 72.8 Παρούσα 

εργασία  

Persulfate 

Method 

Φινοκαλιά* 20/3/-6/5/2004 52.9 Παρούσα 

εργασία  

Persulfate 

Method 

*Αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο με την μελέτη στο Erdemli. 
**Αναφέρεται σε σωματίδια PΜ2.5. 

 

Πίνακας 1: Συγκέντρωση  του WSΟΝ σε δείγματα aερολυμάτων. 

 

 Η μέθοδος προσδιορισμού του συνολικού αζώτου που εφαρμόστηκε στην 

μελέτη της Mace et al. (2003), όπως επίσης και στις υπόλοιπες, ήταν η UV Oxidation 

Method, η οποία σύμφωνα με τους Bronk et al. (2000) παρουσιάζει μικρότερη 

απόδοση κατά τον προσδιορισμό του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου σε σχέση με 

την Persulfate Method που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη. Η χαμηλή απόδοση 

της μεθόδου δεν λήφθηκε υπόψη στην μελέτη της Mace et al. (2003) αφού δεν 

αναφέρεται σχετική διόρθωση των αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με την διαφορετική μετεωρολογία που επικρατεί σε κάθε μια από τις δυο περιοχές 

αλλά και οι ανόμοιες διαχρονικές μεταβολές θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την 

διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων. 
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3.1.3   Επίδραση της Προέλευσης των Αέριων Μαζών στα Επίπεδα 
συγκέντρωσης του WSON. 

 
 
 
 Είναι γεγονός ότι η δυναμική της ατμόσφαιρας παίζει καθοριστικό ρόλο στα 

επίπεδα συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων που την απαρτίζουν. Λέγοντας 

δυναμική αναφερόμαστε στην μετεωρολογία της, η γνώση της οποίας μας δίνει 

σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις πηγές των ενώσεων αυτών, σε τοπική αλλά και 

σε ευρύτερη κλίμακα, όσο και για τον χρόνο ζωής τους. Κλιματολογική μελέτη έχει 

πραγματοποιηθεί και για την περιοχή της Φινοκαλιάς (Mihalopoulos et al.,1997), η 

οποία σε ετήσια βάση απέδωσε το 61% των ανέμων που δέχεται σε Β/ΒΔ 

προέλευσης, το 13% σε δυτικής, το 18% σε Ν/ΝΔ και υπάρχει και ένα 8%, στο οποίο 

ανήκουν άνεμοι μικτής προελεύσεως.  

 Παρακάτω θα μελετηθεί η επίδραση της πορείας των ανέμων στα επίπεδα 

συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου. Παρόμοια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους 

Spokes et al. (1999) στην περιοχή Mace Head (Δυτική Ιρλανδία), η οποία οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό του WSON στα αερολύματα είναι πολύ χαμηλό 

(13%) όταν επικρατούν δυτικοί άνεμοι θαλάσσιας προέλευσης ενώ αντίθετα όταν 

επικρατούν ανατολικοί άνεμοι ηπειρωτικής προελεύσεως το ποσοστό αυξάνεται σε 

29%. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 

Η μελέτη της επίδρασης των αέριων μαζών στα επίπεδα των συγκεντρώσεων 

του οργανικού αζώτου στην ατμόσφαιρα έγινε με την βοήθεια των ρετροπορειών για 

όλα τα δείγματα των αερολυμάτων. Οι ρετροπορείες υπολογίστηκαν με το 

πρόγραμμα HYSPLIT-4 (Hybrid Single-Particle Langrangian Trajectory). Με 

επίκεντρο το σταθμό της Φινοκαλιάς ξεχώρισαν τέσσερις τομείς ανάλογα με την 

προέλευση των αέριων μαζών, οι οποίοι απεικονίζονται παρακάτω (Εικόνα 2), ενώ 

στον Πίνακα 2 δίδεται η μέση τιμή των συγκεντρώσεων του οργανικού αζώτου όπως 

επίσης και του ανόργανου αζώτου που οφείλεται στα ιόντα του αμμωνίου (Ν-ΝΗ4
+) 

αλλά και στα νιτρικά ιόντα (Ν-ΝΟ3
-). 
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Εικόνα 2: Οι επικρατέστερες πορείες αέριων μαζών στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 

 

 

Τομέας Αριθμός 
δειγμάτων 

WSON 
(nmol m-3) 

WSON 
(%) 

Ν-ΝΟ3
- 

(nmol m-3) 
Ν-ΝΗ4

+ 

(nmol m-3) 
B 7 29.8 30.8 47.9 5.8 

BΔ 16  52.6 39.7 34.5 8.4 
ΒΑ 6 190.9 52 77.7 15 
ΝΔ 17 109.3 63.3 33.6 11.2 

 
Πίνακας 2: Κατανομή των μέσων τιμών των συγκεντρώσεων των WSON, των Ν-ΝΟ3

- 

και των Ν-ΝΗ4
+ ως προς την πορεία των αερίων μαζών. 

 

 

 Όπως μπορούμε να δούμε στον Πίνακας 2 η μέγιστη μέση συγκέντρωση του 

WSON εντοπίστηκε στους ΒΑ ανέμους (190.9 nmol m-3) και ακολουθούν οι ΝΔ 

(109.3 nmol m-3) και οι ΒΔ (52.6 nmol m-3) ενώ η ελάχιστη τιμή οφείλεται στους Β 

ανέμους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ παρατηρείται η υψηλότερη τιμή της 

μέσης συγκέντρωσης του WSON στους ΒΑ ανέμους σε σχέση με τους ΝΔ, στους 

δεύτερους έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό WSON. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

ΒΑ άνεμοι φέρνουν και υψηλότερες συγκεντρώσεις ανόργανου αζώτου (κυρίως  

ΝΟ3
-) λόγω ρύπανσης από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αντίθετα με τους 

ΝΔ, οι οποίοι μεταφέρουν κυρίως οργανικό φορτίο από την έρημο της Σαχάρας.  
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 Στην Εικόνα 3 μπορούμε να δούμε την πορεία που ακολούθησαν οι αέριες 

μάζες κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις 22/9/2003 

κατά την οποία είχε παρατηρηθεί η υψηλότερη τιμή WSON (430.4 nmol m-3). Την 

ημέρα εκείνη είχε καταγραφεί η μεγαλύτερη συγκέντρωση BC (739 ng m-3 ) γεγονός 

που σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα είχε εμπλουτιστεί με οργανικές αζωτούχες ενώσεις 

που είναι προϊόντα καύσεων όπως είναι οι αζωτούχοι πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAH). Επιπλέον η υψηλή συγκέντρωση του Ν-ΝΟ3
- (82 nmol m-3) 

που παρατηρήθηκε την ημέρα εκείνη υποδηλώνει την έντονη ανθρωπογενής 

επίδραση. Η συγκέντρωση αυτή θεωρείται από τις υψηλότερες που παρατηρηθήκαν 

στην περιοχή της Φινοκαλιάς κατά την διάρκεια της παρούσας εργασίας.  

 

 
 

Εικόνα 3: Η πορεία που ακολούθησαν οι αέριες μάζες στα 1000m και 3000m στις 

22/9/2003. 

 

 

 Πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά την κατανομή των δειγμάτων σύμφωνα με 

την προέλευση των αέριων μαζών δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα δείγματα των 

αερολυμάτων γιατί σε κάποια δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί η κατεύθυνση του 

ανέμου λόγω της μικτής του προέλευσης. Συμπεριλήφθηκαν τα δείγματα εκείνα των 

οποίων η δειγματοληψία διήρκησε μέχρι και τρείς ημέρες και η πορεία του ανέμου 

ήταν σταθερή την διάρκεια της δειγματοληψίας. 
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3.1.4   Εποχική Μεταβολή  
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Εικόνα 4. Εποχική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON. 

 

 

Στην Εικόνα 4 απεικονίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON για 

κάθε μήνα χωριστά και για δέκα μήνες. Παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση του 

WSON το φθινόπωρο και την άνοιξη και αυτό γιατί τότε επικρατούν οι ΝΔ άνεμοι 

στην περιοχή της Φινοκαλιάς και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τους μήνες αυτούς 

βρίσκονται σε έξαρση οι βιογενείς πηγές του αζώτου το φαινόμενο γίνεται 

εντονότερο. 

Όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 5 το ποσοστό του WSON είναι 

αρκετά σημαντικό και μπορεί να έχει εξίσου σημαντικό ρόλο με το ανόργανο. Πρέπει 

όμως να αναφέρουμε ότι οι πραγματικές τιμές των συγκεντρώσεων των αμμωνιακών 

ιόντων στην περιοχή της Φινοκαλιάς είναι μεγαλύτερες (50.5±22.6 nmol m-3, 

Kouvarakis, 2003) σε σχέση με αυτές που έχουν προσδιοριστεί στην παρούσα 

εργασία (13.1 nmol m-3). Αυτό οφείλεται στα φίλτρα που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την δειγματοληψία (GFF), τα οποία λόγω της βασικότητας τους δεν είναι δυνατόν να 

συλλέξουν τα επίσης βασικά αμμωνιακά ιόντα. Όμως η συγκέντρωση των νιτρικών 
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ιόντων που έχει προσδιοριστεί στην παρούσα εργασία (45.2 nmol m-3) είναι 

μεγαλύτερη της πραγματικής (21.8±8.2 nmol m-3, Kouvarakis, 2003), λόγω της 

ιδιότητας των φίλτρων να συγκρατούν το αέριο ΗΝΟ3. Αυτό σημαίνει ότι ο 

προσδιορισμός του ανόργανου αζώτου, ως άθροισμα νιτρικών και αμμωνιακών 

ιόντων, περιέχει μικρότερο σφάλμα και επομένως το ποσοστό του WSON που 

υπολογίσαμε περιέχει θετικό σφάλμα. Παρόλα αυτά οι παραπάνω λόγοι δεν 

επηρεάζουν τις προσδιοριζόμενες συγκεντρώσεις του WSON παρά μόνο το ποσοστό 

του. 

 

N-NO3
-

41%

N-NH4
+ 

10%

WSON
 49%

 
 

 

Εικόνα 5: Ποσοστό συμμετοχής υδατοδιαλυτού οργανικού και ανόργανου αζώτου στο 

συνολικό υδατοδιαλυτό άζωτο σε δείγματα αερολυμάτων στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 
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3.1.5   Συσχέτιση του υδατοδιαλυτού Οργανικού Αζώτου με άλλα ιόντα. 

 
 
 

Έχοντας ως απώτερο σκοπό να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες όσον 

αφορά την προέλευση του WSON και τους τρόπους μεταφοράς του στην 

ατμόσφαιρα, μια και δεν γνωρίζουμε την σύσταση του για την συγκεκριμένη περιοχή, 

ακολουθήσαμε έναν έμμεσο δρόμο. Ο δρόμος αυτός μας οδήγησε στην συσχέτιση της 

παρουσίας του WSON με άλλα ιόντα-δείκτες γνωστής προελεύσεως όπως είναι τα 

ιόντα του Μg2+ και τα μη θαλάσσιας προέλευσης ιόντα του Ca2+, και του Κ+.  

Έτσι τα μεν ιόντα του Ca2+ προέρχονται κυρίως από την σκόνη ως βασικό 

συστατικό του καλσίτη (CaCO3), τα ιόντα του Κ+ προέρχονται κυρίως από τις 

ηπειρωτικές περιοχές και η δημιουργία τους οφείλεται σε καύσεις βιομάζας αλλά και 

στην μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα ως στοιχείο του ορυκτού ιλύτη ενώ η 

παρουσία των ιόντων του Μg2+ στην ατμόσφαιρα οφείλεται κυρίως στην μεταφορά 

τους από το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα μη θαλάσσιας προέλευσης ιόντα του Ca2+, και 

του Κ+ υπολογίστηκαν με βάση την συγκέντρωση των ιόντων του Μg2+ σύμφωνα με 

τις παρακάτω σχέσεις: 

 

 

 

nss- Ca2+ = [Ca2+] - 0.095841 [Μg2+] (1) 

nss- Κ+ = [Κ+] – 0.19308 [Μg2+]         (2) 
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α)  Συσχέτιση του WSON με τα ιόντα Ca 2+

 
 
 

Στην Εικόνα 8 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης των 

ιόντων του Ca2+ και του WSON από την αρχή ως το τέλος της δειγματοληψίας. Όπως 

μπορούμε να δούμε οι μεταβολές των συγκεντρώσεων συμπίπτουν και μάλιστα τις 

ημέρες όπου έχουμε επεισόδια σκόνης από τη Σαχάρα οι συγκεντρώσεις των ιόντων 

του Ca2+ είναι ιδιαίτερα υψηλές όπως επίσης υψηλές είναι και οι συγκεντρώσεις του 

WSON. Οι συγκεντρώσεις των ιόντων του Ca2+ οφείλονται στις μεγάλες ποσότητες 

σκόνης που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του WSON, σε 

συνδυασμό με αυτές του Ca2+, προδίδουν την σχέση που υπάρχει μεταξύ οργανικού 

αζώτου και σκόνης στην ατμόσφαιρα μια και αποτελεί άριστο προσροφητικό μέσο 

για τους μικροοργανισμούς όπως επίσης και άλλων οργανικών υλικών φυσικής 

προελεύσεως όπως είδαμε στην εισαγωγή. 

 Όμως κατά το χρονικό διάστημα 10-27 Σεπτεμβρίου 2003 παρατηρείται πολύ 

υψηλή συγκέντρωση του WSON, ενώ αντίθετα του Ca2+ είναι πολύ χαμηλότερη. 

Κατά το διάστημα αυτό οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ΒΑ, γεγονός που 

σημαίνει ότι είναι εμπλουτισμένοι περισσότερο με ανθρωπογενείς ρύπους, οι οποίοι 

εκτός από τα ΝΟΧ περιέχουν και οργανικές αζωτούχες ενώσεις που είναι προϊόντα 

καύσεων, αφού τον μήνα αυτό είχαμε την υψηλότερη μέση μηνιαία τιμή σε ΒC 

(Εικόνα 7). Όπως μπορούμε να δούμε και στην Εικόνα 6, όπου φαίνεται η συσχέτιση 

της συγκέντρωσης των ιόντων του Ca2+ με το WSON, τα σημεία με το μικρότερο 

ποσοστό συσχέτισης (R2=0.42) αναφέρονται στον μήνα Σεπτέμβριο όπου επικρατούν 

οι ΒΑ άνεμοι, αντίθετα τα υπόλοιπα σημεία δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση 

(R2=0.61) και μάλιστα σε ποσοστό που πλησιάζει αρκετά την αντίστοιχη μελέτη στο 

Erdemli (R2=0.75) και αναφέρονται κυρίως σε ανέμους Β, ΒΔ και ΝΔ προελεύσεως. 
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Εικόνα 6: Συσχέτιση της συγκέντρωσης των nss- Ca2+ με το WSON. 
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Εικόνα 7: Μέση μηνιαία συγκέντρωση του BC στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 
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Εικόνα 8: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης των nss- Ca2+ και του WSON. 
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β)   Συσχέτιση του WSON με τα ιόντα του  Κ +

 
 
 

Όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 9 η συγκέντρωση των ιόντων του Κ+ 

ακολουθεί την αντίστοιχη του οργανικού αζώτου (εκτός από τον Αύγουστο του 

2003), γεγονός που σημαίνει ότι μεγαλύτερη συμβολή στα επίπεδα των 

συγκεντρώσεων του οργανικού αζώτου στην ατμόσφαιρα έχουν οι πηγές ηπειρωτικής 

προέλευσης  
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Εικόνα 9:  Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης των nss- Κ+ και του WSON. 
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Εικόνα 10: Συσχέτιση της συγκέντρωσης των nss- Κ+ με το WSON. 

 

 Στην Εικόνα 10 φαίνεται να υπάρχουν δύο τάσεις συσχέτισης, η τάση με την 

αρνητική κλίση (R2=0) ανήκει στον Αύγουστο του 2003 και αντιπροσωπεύει κυρίως 

Β/ΒΔ ανέμους και η τάση με την μεγαλύτερη κλίση (R2 = 0.61) αφορά όλα τα 

υπόλοιπα δείγματα όπου επικρατούν κυρίως Β, ΒΑ και ΝΔ άνεμοι. Παρατηρούμε ότι 

τον Αύγουστο του 2003 υπάρχουν ενδείξεις καύσεων, αφού η παρουσία των nss- Κ+ 

είναι έντονη, όμως η συγκέντρωση του WSON είναι χαμηλή. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να σημαίνει ότι το διάστημα αυτό επικρατούν οι καύσεις ορυκτών καυσίμων έναντι 

των καύσεων βιομάζας, αφού οι πρώτες είναι πλούσιες σε οξείδια του αζώτου έναντι 

των δεύτερων όπου επικρατούν οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις. 

 

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων δεν προέκυψε συσχέτιση του 

WSON με τα νιτρικά και με τα αμμωνιακά ιόντα γεγονός που σημαίνει ότι οι πηγές 

του ανόργανου αζώτου είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές του WSON. Ακόμα 

παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του WSON με τα nss-SO4
2- (Παράρτημα, σχήμα 1) 

γεγονός που υποδηλώνει την ανθρωπογενή προέλευση του WSON. Επίσης η 

μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων του Μg2+ δεν ακολουθεί την αντίστοιχη του 

WSON γεγονός που σημαίνει ότι η μεταφορά του WSON από την θάλασσα είναι 

αμελητέα σε σχέση με την μεταφορά του από τις ηπείρους . 
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3.2   Υδατοδιαλυτός Οργανικός Άνθρακας (WSOC) στα 
αερολύματα 

 

3.2.1   Γενικά 
 
 

Ο οργανικός άνθρακας (ΟC) αποτελεί το 90 με 97 % του συνολικού άνθρακα 

(TC) που έχει ανιχνευθεί στα αερολύματα, ενώ το υπόλοιπο είναι στοιχειακός 

άνθρακας. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25 με 50% 

του συνολικού οργανικού άνθρακα που υπάρχει στα σωματίδια της ατμόσφαιρας 

είναι υδατοδιαλυτός και από αυτό το 87% έχει καταταχθεί χημικά σε τρείς 

κατηγορίες (Decesari et al., 2000). Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις ουδέτερες 

και βασικές ανθρακούχες ενώσεις οι οποίες είναι κυρίως πολυόλες και πολυαιθέρες 

αλλά και αζωτούχες οργανικές ενώσεις, η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από μονο-

και δι-καρβοξυλικά οξέα και η τρίτη από πολυκαρβοξυλικές ενώσεις.  

Ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας (WSOC) μπορεί να προέρχεται τόσο 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανικές εκπομπές, καύσεις) όσο και από 

βιογενείς διεργασίες. Επίσης οι υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις είναι δυνατόν να 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα απευθείας από τις πηγές τους, μπορεί όμως και να 

σχηματίζονται δευτερογενώς μέσω χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην 

ατμόσφαιρα.  

 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι προσδιορισμός, στα δείγματα των 

αερολυμάτων, του λόγου C/Ν, όπου C και Ν είναι η ποσότητα (σε moles) του 

υδατοδιαλυτού άνθρακα και αζώτου αντίστοιχα. Η τιμή του λόγου αυτού παίζει 

καθοριστικό ρόλο τόσο στον κύκλο του άνθρακα όσο και στον κύκλο του αζώτου 

γιατί μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τα στάδια και τα μονοπάτια που 

ακολουθεί η διαδικασία της αφομοίωσης των οργανικών αζωτούχων ενώσεων (Antia 

et al., 1991, Bushaw et al., 1996). Επίσης αποτελεί δείκτη της βιοδιαθεσιμότητας των 

οργανικών αζωτούχων ενώσεων, για παράδειγμα οι χουμικές ενώσεις έχουν υψηλό 

λόγο C/Ν (η τιμή του είναι κατά μέσο όρο 50) και είναι βιολογικά ανθεκτικές 

(Thurman, 1985). Έτσι όσο πιο μικρός είναι ο λόγος C/Ν τόσο πλουσιότερες είναι οι 

οργανικές ενώσεις σε άζωτο, άρα είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμες. Χαμηλός 

θεωρείται ένας λόγος με τιμές μικρότερες του 8 και υψηλός όταν παίρνει τιμές 

μεγαλύτερες του 20 (Michalzik et al., 1997). 
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3.2.2   Συγκέντρωση του WSOC και σύγκριση με άλλες μελέτες 
 

 Στα δείγματα των αερολυμάτων στην περιοχή της Φινοκαλιάς η συγκέντρωση 

του WSOC προσδιορίστηκε κατά μέσο όρο ίση με 161.9 nmol m-3 (διάμεση τιμή 

112.7 nmol m-3 και είχε μέγιστη τιμή ίση με 789.2 nmol m-3 και ελάχιστη 51.3 nmol 

m-3. Οι τιμές αυτές είναι αρκετά χαμηλές αν συγκριθούν με παρόμοια μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Βραζιλίας (Mayol-Bracero et al., 2001) 

όπου η συγκέντρωση του WSOC κυμαίνεται από 917 nmol m-3 έως 3833 nmol m-3 

και η μέση τιμή προσδιορίστηκε ίση με 1917 nmol m-3. Επίσης στην κοιλάδα Po 

Valley στην Ιταλία, η οποία θεωρείται μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με έντονη 

βιομηχανική και αγροτική δραστηριότητα ο WSOC προσδιορίστηκε στα 333.3 nmol 

m-3, σε μια αγροτική περιοχή της Ουγγαρίας (K-puszta) προσδιορίστηκε 20 nmol m-3 

ενώ σε ένα εθνικό πάρκο 100 Κm από την Στοκχόλμη, το οποίο θεωρήθηκε ως 

περιοχή υποβάθρου η συγκέντρωση του WSOC προσδιορίστηκε 141.6 nmol m-3 

(Zappoli et al., 1998). Οι τιμές του WSOC στις δυο τελευταίες περιοχές πλησιάζουν 

περισσότερο την αντίστοιχη της Φινοκαλιάς. 

 

Τοποθεσία Περίοδος 

δειγματοληψίας 

Είδος περιοχής WSOC 

(nmol m-3) 

Βιβλιογραφία 

Po Valley 

(Ιταλία) 

06-09/1996 Βιομηχανική 

και Αγροτική 

 

333.3 

S.Zappoli et al, 

1998 

 

Βραζιλία 

 

10/1999 

 

Αγροτική 

 

1917 

 

O.L.Mayol-

Bracero et al, 

2001 

Ουγγαρία 06-09/1996 Αγροτική  200 S.Zappoli et al, 

1998 

Στοκχόλμη 06-09/1996 Εθνικό πάρκο 141.6 S.Zappoli et al, 

1998 

Φινοκαλιά 06-09/1996 Αγροτική και 

Παράκτια 

161.9 Παρούσα 

εργασία 

 

Πίνακας 3: Συγκέντρωση του WSΟC σε δείγματα αερολυμάτων. 
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3.2.3   Λόγος C/N στην περιοχή της Φινοκαλιάς και σύγκριση με άλλες 
μελέτες 

 
Ο λόγος C/Ν για τα δείγματα των αερολυμάτων στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

υπολογίστηκε 6.1 (διάμεση τιμή 2.7) με μέγιστη τιμή 41 και ελάχιστη 1. Η τιμή αυτή 

θεωρείται μικρή γεγονός και θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι από την μια οι 

οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα αιωρούμενα σωματίδια στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς είναι πλούσιες σε άζωτο και από την άλλη ότι ο κύκλος του άνθρακα όσο 

και του αζώτου στην ατμόσφαιρα αφομοιώνουν πολύ γρήγορα τις αζωτούχες 

οργανικές ενώσεις αφού προκύπτουν πιο βιοδιαθέσιμες ενώσεις ως προς άζωτο 

(χαμηλός λόγος C/Ν). 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι τιμές του λόγου C/N που σημειώθηκαν σε 

διάφορες περιοχές και σε διάφορες μορφές δειγμάτων. Είναι χαρακτηριστική η 

ανομοιομορφία που υπάρχει στις τιμές του λόγου C/N, η οποία ακολουθεί την 

αντίστοιχη των περιοχών αλλά και των δειγμάτων. 

 

 

Τοποθεσία Δείγμα Περίοδος 

δειγματοληψίας

Είδος 

περιοχής 

C/N Βιβλιογραφία 

Δ. Μεσόγειο 

(Τενερίφη) 

2 δείγματα 

από 

σύννεφα 

 

- 

Νησί 7.1 

και 

6 

Zhang et al., 

2001 

Καλιφόρνια 

(Davis) 

Ομίχλη και 

PM2.5

1997-2001 

(χειμώνες) 

Αστική 4.7 

 

Zhang et al., 

2001 

K.Eυρώπη 

(Γερμανία) 

Ολική 

εναπόθεση 

 

- 

Δάσος 4.8-

47 

Michalzik et 

al., 1997 

Φινοκαλιά Αερόλυμα 08/2003-

06/2004 

Αγροτική 6.1 Παρούσα 

εργασία 

 

Πίνακας 4: Τιμές του λόγου C/N σε διάφορες περιοχές. 
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3.2.4   Επίδραση της Προέλευσης των Αέριων Μαζών στα επίπεδα 
συγκέντρωσης του WSOC και του λόγου C/N. 

 

 

Στον Πίνακα 5 καταγράφονται οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων του 

WSOC στην περιοχή της Φινοκαλιάς, του λόγου C/N αλλά και του WSON ως 

συνάρτηση της πορείας των αερίων μαζών. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε οι 

μεγαλύτερες τιμές της μέσης συγκέντρωσης του WSOC οφείλονται στους Β και ΒΑ 

ανέμους ενώ οι ελάχιστες τιμές παρατηρούνται στους ΝΔ και ΒΔ. 

 

 

 
Τομέας 

 
Αριθμός  
Δειγμάτων

WSOC 

(nmol/m3)

C/N

 

WSON 

(nmol/m3) 

 
B 

7 242.2 12 29.8 

 
BΔ 

16  145.4 9.5 52.6 

 
ΒΑ 

6 205.7 6.9  190.9 

 
ΝΔ 

17 133.6 2 109.3 

 

Πίνακας 5: Κατανομή των μέσων τιμών των συγκεντρώσεων του WSOC και του λόγου 

C/N ως προς την πορεία των αερίων μαζών και σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές του 

WSON. 

 

Όσον αφορά τον λόγο C/Ν παίρνει την μικρότερη τιμή όταν επικρατούν ΝΔ 

άνεμοι πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι άνεμοι αυτοί φέρνουν στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις πλούσιες σε άζωτο. Οι 

Ν/ΝΔ άνεμοι εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οργανικό άζωτο λόγω της σκόνης, η 

οποία έχει την ικανότητα να συγκρατεί αέριες οργανικές ενώσεις αλλά και άλλες 

οργανικές ενώσεις φυσικής προελεύσεως όπως είδαμε και στην συσχέτιση των 

ιόντων του Ca2+ με τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON.  
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3.2.5   WSON  και  WSOC 
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Εικόνα 11. Εποχική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και του WSOC. 

 

 Στην Εικόνα 11 απεικονίζεται η εποχική μεταβολή τόσο της συγκέντρωσης 

του WSOC όσο και του WSON. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε ο Απρίλιος, ο 

Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος είναι οι μήνες με την μεγαλύτερη συγκέντρωση 

WSOC και αυτό γιατί τον μεν Σεπτέμβριο και Αύγουστο οι καύσεις βιομάζας 

βρίσκονται σε έξαρση (Εικόνα 7) οπότε απελευθερώνονται οργανικές αζωτούχες 

ενώσεις που σχηματίζονται κατά τις καύσεις ενώ τον Απρίλιο επικρατούν οι βιογενείς 

πηγές του WSOC. 

 Πρέπει να επισημανθεί ότι τον Σεπτέμβριο μετρήθηκε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση WSON σε σχέση με την αντίστοιχη του WSOC γεγονός που δεν 

μπορεί να εξηγηθεί από τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε ως τώρα για το 

γίγνεσθαι του οργανικού αζώτου. Επιτείνεται επομένως η ανάγκη για περαιτέρω 

έρευνα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προσδιορισμό των χημικών μορφών του.  
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3.2.6   Συσχέτιση του Υδατοδιαλυτού Οργανικού Άνθρακα με άλλα 
ιόντα 

 
 

α) Συσχέτιση του WSOC με τα ιόντα του Κ+

 
 
 Όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 12 οι τιμές της συγκέντρωσης του 

WSOC παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό συσχέτισης με τις αντίστοιχες των ιόντων του 

nss-Κ+ και μάλιστα ακολουθούν δύο τάσεις με εξίσου μεγάλο ποσοστό συσχέτισης. 

Και στις δύο τάσεις επικρατούν οι ΝΔ και ΒΔ άνεμοι. Η τάση με την μεγαλύτερη 

κλίση (R2=0.83) αναφέρεται στον Σεπτέμβριο του 2003. Η παρουσία των ιόντων του 

nss-Κ+ ,όπως έχει ήδη αναφερθεί, οφείλεται κυρίως σε καύσεις πράγμα που μπορεί να 

επιβεβαιωθεί και από το ποσοστό συσχέτισης (R2=0.47) των ιόντων του nss-Κ+ με 

την συγκέντρωση του BC (Παράρτημα, σχήμα 2). Είναι γεγονός ότι οι καύσεις και 

ιδιαίτερα οι καύσεις βιομάζας απελευθερώνουν πολλές οργανικές ενώσεις πολλές από 

τις οποίες είναι αζωτούχες, όπως είναι οι αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις και οι 

αζωτούχοι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ). 
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Εικόνα 12: Συσχέτιση της συγκέντρωσης των nss- Κ+ με την συγκέντρωση του WSOC. 
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β) Συσχέτιση του WSOC με το ανόργανο άζωτο που οφείλεται στα Ν-ΝΟ3
- και στα Ν-ΝΗ4

+

 
 

 

 Στις Εικόνα 13 και 14 φαίνεται η συσχέτιση της συγκέντρωσης του αζώτου 

που οφείλεται στα ιόντα του αμμωνίου Ν-ΝΗ4
+και στα νιτρικά Ν-ΝΟ3

- με το WSOC. 

Μεγαλύτερη συσχέτιση έχει η συγκέντρωση του WSOC με το άζωτου που οφείλεται 

στα νιτρικά ιόντα (Ν-ΝΟ3
-) παρά με αυτό που οφείλεται στα ιόντα του αμμωνίου (Ν-

ΝΗ4
+). Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι στις υδατοδιαλυτές 

αζωτούχες οργανικές ενώσεις επικρατεί η νιτροομάδα έναντι της αμινοομάδας 

πράγμα που θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις φωτοχημικές οξειδώσεις που 

λαμβάνουν χώρα.  
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Εικόνα 13: Συσχέτιση της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται στα νιτρικά ιόντα 

Ν-ΝΟ3
- με το WSOC. 
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Εικόνα 14: Συσχέτιση της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται στα ιόντα του 

αμμωνίου Ν-ΝΗ4
+ με το WSOC. 

 

 

 Όσον αφορά την συσχέτιση της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται στα 

ιόντα του αμμωνίου (Ν-ΝΗ4
+) με τον WSOC ακολουθεί δύο τάσεις, άρα φαίνεται να 

υπάρχουν δυο διαφορετικές πηγές προελεύσεως για τις ενώσεις αυτές. Η τάση με την 

μεγαλύτερη κλίση (R2=0.85) αντιπροσωπεύει κυρίως ΒΔ και ΝΔ ανέμους.  
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3.3   Κατανομή του WSOΝ σύμφωνα με το μέγεθος των αερολυμάτων  
 
 

 Στην Εικόνα 15 απεικονίζεται το ποσοστό κατανομής του WSOΝ ως προς 

την αεροδυναμική διάμετρο των σωματιδίων κατά την διάρκεια τριών 

δειγματοληψιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την χρήση ενός κρουστικού 

διαχωριστή έξι σταδίων. Τις ημέρες των δειγματοληψιών, όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε και από την Εικόνα 16, είχαμε επεισόδια σκόνης από την Σαχάρα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του WSOΝ παρατηρείται στο λεπτό κλάσμα (δ<1), γεγονός που 

μπορεί να σημαίνει ότι σχηματίζεται κυρίως δευτερογενώς αλλά και ότι η προέλευση 

του είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπογενής.  

 Δεδομένου την ποσοστιαία κατανομή του WSOΝ σε αδρό και λεπτό κλάσμα 

και λαμβάνοντας υπόψη το διάγραμμα των Slinn & Slinn (1980) (Εικόνα 19), που 

υπολογίζει την ταχύτητα εναπόθεσης Vd ως συνάρτηση της διαμέτρου των 

σωματιδίων (θεωρήθηκε σχετική υγρασία 99% και ταχύτητα ανέμου 5 m/cm), η 

ταχύτητα εναπόθεσης Vd του WSOΝ εκτιμήθηκε 0.3 cm/s.  
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Εικόνα 15: Ποσοστό του WSON ως προς την διάμετρο των αερολυμάτων. 
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Εικόνα 16: Επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Σαχάρα την 26η Φεβρουαρίου 2004. 
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Εικόνα 17: Ποσοστό του αζώτου που οφείλεται στα νιτρικά Ν-ΝΟ3
- ως προς την 

διάμετρο των αερολυμάτων. 
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 Επίσης στην Εικόνα 17 φαίνεται η κατανομή του αζώτου που οφείλεται στα 

ΝΟ3
- ιόντα και όπως μπορούμε να δούμε καταλαμβάνουν κυρίως το αδρό κλάσμα 

(δ>1), χωρίς να θεωρείται αμελητέα και η συγκέντρωση τους στο λεπτό κλάσμα 

(δ<1). Το γεγονός ότι τα ΝΟ3
- ιόντα σχηματίζονται κυρίως δευτερογενώς στην 

ατμόσφαιρα μας παραπέμπει στο λεπτό κλάσμα, όμως είναι δυνατόν να αντιδράσουν 

με αδρά σωματίδια όπως είναι η σκόνη και τα άλατα θαλάσσιας προέλευσης (ΝaCl) 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση, οπότε και μεταφέρονται στο αδρό κλάσμα. 

ΝaCl(s) + HNO3(g) → HCl + NaNO3(s)  

Η ταχύτητα εναπόθεσης των νιτρικών ιόντων Ν-ΝΟ3
- υπολογίστηκε από το 

διάγραμμα των Slinn & Slinn (1980) (Εικόνα 19) περίπου 0.9 cm/s. Κατά τον ίδιο 

τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε και την ταχύτητα εναπόθεσης Vd των αμμωνιακών 

ιόντων Ν-ΝΗ4
+, τα οποία όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 18 βρίσκονται κυρίως στο 

λεπτό κλάσμα. Η ταχύτητα εναπόθεσης τους Vd υπολογίστηκε περίπου 0.2 cm/s. 

Επομένως θα ισχύει: 

Vd(N-NO )−
3

 > Vd(WSON) > Vd(N-NH ) +
4
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Εικόνα 18 :Ποσοστό του αζώτου που οφείλεται στα αμμωνιακά ιόντα Ν-ΝΗ4
+ως προς 

την διάμετρο των αερολυμάτων. 

 

 56



 Στην επόμενη ενότητα θα υπολογιστεί η ταχύτητα εναπόθεσης Vd με 

διαφορετική μέθοδο, η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι η ροή της ξηρής εναπόθεσης 

μιας συγκεκριμένης ουσίας είναι ανάλογη με την συγκέντρωση της ουσίας αυτής σε 

ορισμένο ύψος πάνω από την επιφάνεια της γής και κατόπιν θα συγκριθούν τα 

αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 

 

 
 

Εικόνα 19: Ταχύτητα εναπόθεσης ως προς την διάμετρο των σωματιδίων για τρείς 

διαφορετικές ταχύτητες ανέμου και για τρείς σχετικές υγρασίες όπου η εναπόθεση 

γίνεται σε επιφάνεια νερού. 
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3.4   Ολική και Ξηρή Εναπόθεση 

 
 

3.4.1   Γενικά 
 
 
 
 Ξηρή εναπόθεση είναι η μεταφορά χημικών ενώσεων που βρίσκονται τόσο σε 

αέρια όσο και σε σωματιδιακή μορφή από την ατμόσφαιρα στο έδαφος. Παράγοντες 

που καθορίζουν την ξηρή εναπόθεση είναι η μετεωρολογία της περιοχής, οι χημικές 

ιδιότητες των ουσιών που εναποτίθενται αλλά και η φύση της επιφάνειας.  

Η ροή της ξηρής εναπόθεσης μιας συγκεκριμένης ουσίας είναι ανάλογη με την 

συγκέντρωση της ουσίας αυτής σε ορισμένο ύψος πάνω από την επιφάνεια της γής 

(λιγότερο από 10 m) (Pandis). Η μαθηματική της έκφραση είναι η εξίσωση (1)  

F = −Vd C      (1) 

όπου F είναι η κάθετη ροή εναπόθεσης της ουσίας και εκφράζεται σε mol m-2 d-1, C 

είναι η μετρούμενη συγκέντρωση της ουσίας στο συγκεκριμένο ύψος (εδώ 

αναφερόμαστε περίπου στα 3m) και εκφράζεται σε mol m-3 και η σταθερά αναλογίας 

Vd είναι η ταχύτητα εναπόθεσης της ουσίας και εκφράζεται σε m s-1. 

 Η ταχύτητα εναπόθεσης Vd περιλαμβάνει διαφορετικές διαδικασίες 

εναπόθεσης οι οποίες μπορούν να συμβαίνουν ξεχωριστά αλλά και ταυτόχρονα όπως 

είναι η εναπόθεση λόγω βαρύτητας, λόγω πρόσκρουσης αλλά και λόγω διάχυσης. 

Επίσης η εναπόθεση των σωματιδίων επηρεάζεται από το μέγεθος τους, από την 

ταχύτητα του ανέμου, την σχετική υγρασία αλλά και από την σκληρότητα της 

επιφάνειας εναπόθεσης. Οι παράγοντες αυτοί κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο τον ακριβή 

προσδιορισμός της Vd . Πρόσφατοι προσδιορισμοί της Vd, οι οποίοι βασίστηκαν στον 

συνδυασμό των πειραματικών μετρήσεων και της χρήσης υπολογιστικών μοντέλων, 

υπολόγισαν για τα λεπτά σωματίδια ταχύτητα εναπόθεσης Vd 0,001 m/s και για τα 

αδρά 0,02 m/s, όπου η εναπόθεση πραγματοποιήθηκε σε επιφάνεια ωκεανού και σε 

απόσταση 1000 km από την ξηρά (Spokes et al., 1999). 
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3.4.2   Ολική και Ξηρή Εναπόθεση του WSΟΝ, του N-NO3
- και του  

N-NH4
+

 
 
 
 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 

WSΟΝ όπως επίσης και των N-NO3
- και N-NH4

+σε δείγματα ολικής εναπόθεσης τα 

οποία συλλέχθηκαν το έτος 2003 στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Ως ξηρή εναπόθεση 

νοείται η εναπόθεση εκείνη κατά την οποία δεν είχαμε επεισόδια βροχόπτωσης. Η 

ετήσια ροή της ξηρής εναπόθεσης έχει προκύψει αφαιρώντας την υγρή από την ολική 

εναπόθεση. 

 

 
Έτος 

 

Εναπόθεση 
WSON 

(mmol/m2y)

N-NH4
+ 

(mmol/m2y) 

N-NO3
- 

(mmol/m2y) 

Ολική 28.4 14.3 40.1  

2003 Ξηρή 24.5 8.2 27.5 

 

Πίνακας 6: Ετήσια ολική και ξηρή εναπόθεση στην Φινοκαλιά για το WSON, το N-

NH4
+και το N-NO3

- για τo έτος 2003. 
 

 Από τους Πίνακες 7 και 8 φαίνεται ότι η συμμετοχή του WSΟΝ στο 

συνολικό άζωτο που εναποτίθεται είναι σημαντική γεγονός που ενισχύει ακόμα 

περισσότερο τον ρόλο της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του αζώτου. 

 

Τοποθεσία Εναπόθεση Έτος
 

WSON
% 

N-NH4
+ 

% 

N-NO3
- 

% 

Φινοκαλιά Ολική  2003 34 17 48 

 

Πίνακας 7: Ποσοστό συμμετοχής του WSON, του N-NH4
+και του N-NO3

- στο 

συνολικό άζωτο κατά την ολική  εναπόθεση για το έτος 2003 στην Φινοκαλιά. 
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Τοποθεσία Εναπόθεση Έτος
 

WSON
% 

N-NH4
+ 

% 

N-NO3
- 

% 

Φινοκαλιά Ξηρή  2003 40.7 13.6 45.7 

 

Πίνακας 8: Ποσοστό συμμετοχής του WSON, του N-NH4
+και του N-NO3

- στο 

συνολικό άζωτο κατά την ξηρή  εναπόθεση για το έτος 2003 στην Φινοκαλιά. 
 

 

 

 

 

 

3.4.3   Συμμετοχή του WSON στην νέα παραγωγή  
 
 
 Θεωρώντας την συνολική εναπόθεση του WSON για το έτος 2003 28.4 mmol 

m-2y-1 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 45 έως και το 75% του WSON είναι 

βιοδιαθέσιμο (Seitzinger et al., 1999) αλλά και το λόγο Redfield C:N = 6.625 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το WSON είναι υπεύθυνο για την παραγωγή 0.09 έως 

0.14 mol C m-2y-1. Η τιμή αυτή προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην 

ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου μια και η εναπόθεση του WSON θεωρούνταν 

αμελητέα στις ως τώρα μελέτες. Έτσι δεδομένου ότι στην ίδια περιοχή το διαλυτό 

ανόργανο άζωτο μπορεί να είναι υπεύθυνο για την παραγωγή 0.25 mol C m-2y-1 

(Kouvarakis et al., 2001), το συνολικό διαλυτό άζωτο μπορεί να είναι υπεύθυνο για 

την παραγωγή από 0.34 έως και 0.39 mol C m-2y-1. 
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3.4.4   Υπολογισμός της ταχύτητας εναπόθεσης Vd. 

 
 Στο κεφάλαιο 3.3 επιχειρήθηκε να υπολογιστεί η ταχύτητα εναπόθεσης Vd του 

WSON των νιτρικών (Ν-ΝΟ3
-) και αμμωνιακών ιόντων (Ν-ΝΗ4

+) στηριζόμενοι στο 

ποσοστό κατανομής τους στα αδρό και λεπτό κλάσμα. Στο σημείο αυτό θα 

υπολογίσουμε την η ταχύτητα εναπόθεσης Vd λαμβάνοντας υπόψη την σχέση (1) 

αφού γνωρίζουμε τις συγκεντρώσεις και των τριών συστατικών τόσο στα δείγματα 

αερολυμάτων όσο και στα δείγματα ολικής εναπόθεσης που αφορούν όμως 

αποκλειστικά ξηρή εναπόθεση χωρίς την παρουσία βροχής. 

 

α)  Η Vd του WSON. 
 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε λαμβάνοντας υπόψη την σχέση (1) υπολογίστηκε η 

διάμεση τιμή της ταχύτητα εναπόθεσης Vd του WSON, η οποία βρέθηκε 0.9 cm/s και 

κυμαίνεται από 0.3 cm/s έως 4.7 cm/s. 

 

 

β)  Η Vd των νιτρικών και αμμωνιακών ιόντων. 

 
 Κατά τον ίδιο τρόπο με το WSON υπολογίστηκε και η ταχύτητα εναπόθεσης 

Vd των νιτρικών ιόντων να έχει διάμεση τιμή 3.4 cm/s και κυμαίνεται από 0.2 cm/s 

έως 23.2 cm/s. Η διάμεση τιμή της Vd των αμμωνιακών ιόντων υπολογίστηκε 1.3 

cm/s. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 

 

Vd(N-NO )−
3

 > Vd(N-NH )+
4

 > Vd(WSON) 

 

 Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι η τιμή της Vd(N-NH )+
4

 έχει υπερεκτιμηθεί, 

γιατί η πραγματική τιμή της συγκέντρωσης του Ν-ΝΗ4
+ στην ατμόσφαιρα είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίστηκε, αφού τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την δειγματοληψία των αερολυμάτων ήταν ίνες γυαλιού τα οποία λόγω του 
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βασικού τους περιβάλλοντος δεν είναι δυνατόν να συγκρατήσουν πλήρως τα 

αμμωνιακά ιόντα. Επομένως η μετρούμενη συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων 

ήταν μικρότερη της πραγματικής. Έτσι σε προηγούμενες μετρήσεις (Kouvarakis et 

al., 2001) η συγκέντρωση των ΝΗ4
+ στην περιοχή της Φινοκαλιάς υπολογίζεται 

μεγαλύτερη κατά ένα παράγοντα 4 σε σχέση με την παρούσα μελέτη. Επομένως η 

Vd(N-NH )+
4

 θα είναι 0.3 cm/s. Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ισχύει: 

 

Vd(N-NO )−
3

 > Vd(WSON) > Vd(N-NH +
4 ) 

 

 

 Επομένως οι δυο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της Vd είχαν σχετικά 

καλή συμφωνία για τα αμμωνιακά ιόντα ΝΗ4
+, ενώ για τα νιτρικά ΝΟ3

- και για το 

WSON είχαν μεγαλύτερη απόκλιση (Πίνακας 9). Το γεγονός αυτό μας υποδεικνύει 

ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες μετρήσεις με Cascade Impactors και μάλιστα 

διαφορετικού τύπου, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. 

 

Vd N-NO3- WSON N-NH4+ 

1ος Τρόπος 

(F=-VdC)  

 

3.4 

 

 

0.9 

 

 

0.3 

 

2ος Τρόπος 

(Διάγραμμα Slinn 

& Slinn, 1980) 

 

0.9 

 

0.3 

 

0.2 

 

Πίνακας 9: Σύγκριση των δυο διαφορετικών τρόπων προσδιορισμού της ταχύτητας 

εναπόθεσης του WSON, N-NO3
- και N-NH4

+. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του υδατοδιαλυτού οργανικού 

αζώτου και άνθρακα. σε δείγματα αερολυμάτων στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 

Δεδομένου ότι ήταν μια πρώτη προσέγγιση του θέματος για την συγκεκριμένη 

περιοχή, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική και εποικοδομητική, αφού κέντρισε το 

ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα, χαράσσοντας έτσι τα επόμενα ερευνητικά βήματα. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) που 

μετρήθηκε στην περιοχή της Φινοκαλιάς ήταν 72.8 nmol m-3 (διάμεση τιμή 41.6 

nmol m-3), ενώ η συγκέντρωση του WSOC προσδιορίστηκε κατά μέσο όρο ίση 

με 161.9 nmol m-3 (διάμεση τιμή 112.7 nmol m-3)  

 Παρατηρήθηκε εποχική διακύμανση του οργανικού αζώτου στα αερολύματα με 

μέγιστα την άνοιξη και το φθινόπωρο, εποχές κατά τις οποίες τα φαινόμενα 

μεταφοράς σκόνης από την Αφρική είναι έντονα στην περιοχή της Α. 

Μεσογείου. 

 Το WSON όπως επίσης και τα ιόντα του αμμωνίου καταλαμβάνουν κατά κύριο 

λόγο το λεπτό κλάσμα, ενώ τα νιτρικά ιόντα απαντώνται τόσο στο αδρό όσο και 

στο λεπτό κλάσμα. 

 Υπάρχει συσχέτιση του WSON με την συγκέντρωση των ιόντων του Ca2+ και 

του K+, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν παρόμοιες πηγές προέλευσης. 

 Ο λόγος C/Ν για τα δείγματα των αερολυμάτων στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

υπολογίστηκε 6.1 (διάμεση τιμή 2.7) με μέγιστη τιμή 41 και ελάχιστη 1. Η τιμή 

αυτή υποδηλώνει ότι από την μια οι οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα 

αιωρούμενα σωματίδια είναι πλούσιες σε άζωτο και από την άλλη ότι οι κύκλοι 

του άνθρακα και του αζώτου στην ατμόσφαιρα αφομοιώνουν πολύ γρήγορα τις 

αζωτούχες οργανικές ενώσεις, δημιουργώντας πιο βιοδιαθέσιμες μορφές 

(χαμηλός λόγος C/Ν). 
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 Η ταχύτητα εναπόθεσης Vd του WSON είναι μικρότερη των νιτρικών (Ν-ΝΟ3
-) 

και μεγαλύτερη των αμμωνιακών ιόντων (Ν-ΝΗ4
+). 

 Η ολική εναπόθεση του WSON στην περιοχή της Φινοκαλιάς για το έτος 2003 

θεωρήθηκε υπεύθυνη για την παραγωγή 0.09 έως και 0.14 molC m-2y-1. Η τιμή 

αυτή προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του 

αζώτου μια και η εναπόθεση του WSON θεωρούνταν αμελητέα στις ως τώρα 

μελέτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

Μελλοντικοί Στόχοι 
 

 
Δεδομένου του μικρού αριθμού εργασιών που αφορούν το οργανικό άζωτο, 

ειδικότερα στην περιοχή της Α. Μεσογείου, επιτείνεται η ανάγκη να μελετηθεί 

εκτενέστερα και σε βάθος χρόνου προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ρόλος 

του στον κύκλο του αζώτου αλλά και να εκτιμηθεί η συμβολή του στην 

παραγωγικότητα. Η παρούσα μελέτη αποδείχθηκε διαφωτιστική όχι όμως επαρκής 

προκειμένου να εξηγηθεί η χημεία και το γίγνεσθαι του οργανικού αζώτου στην 

ατμόσφαιρα. Απαιτείται επομένως διεξοδικότερη μελέτη κατά την οποία να 

πραγματοποιούνται εντατικότερες και διαφορετικού είδους δειγματοληψίες 

συνδυάζοντας ακόμη περισσότερους παράγοντες. Αναλυτικότερα: 

 Πρόκειται να μελετηθεί η υγρή και ξηρή εναπόθεση του WSON στην περιοχή 

της Φινοκαλιάς, σε βάθος χρόνου (2002-2005) έτσι ώστε να έχουμε μια πιο 

σαφή εικόνα της εναπόθεσης του ολικού αζώτου στην Α. Μεσόγειο. 

 Δεδομένου των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την δειγματοληψία των 

αιωρούμενων σωματιδίων με φίλτρα GFF, πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

ανάλογη δειγματοληψία με φίλτρα quartz και teflon. Έτσι θα εκτιμηθεί η 

καταλληλότητα του κάθε φίλτρου για την συλλογή οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εντατικές δειγματοληψίες με 

κρουστικό διαχωριστή προκειμένου να προσδιοριστεί τόσο το ποσοστό 

κατανομής του WSON στα αιωρούμενα σωματίδια σύμφωνα με την διάμετρο 

τους (αδρό και λεπτό κλάσμα), όσο και η όποια εποχική μεταβολή της 

κατανομής αυτής.  

 Ακόμα θα μελετηθεί η επίδραση που έχει στην ποιότητα της δειγματοληψίας η 

διάρκεια της, δεδομένου ότι στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκαν 

διακυμάνσεις στη συγκέντρωση του WSON, ανάλογα με την διάρκεια της. Πιο 

συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις WSON σε μικρής 
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διάρκειας δειγματοληψίες, ενώ το αντίθετο συνέβη με τις δειγματοληψίες 

μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ιδιότητα του φίλτρου, 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (GFF), να κατακρατεί την αέρια 

φάση με αποτέλεσμα να υπερεκτιμάται η συγκέντρωση των ουσιών αυτών στα 

σωματίδια. Μια τέτοια μελέτη θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε την διάρκεια 

της δειγματοληψίας έτσι ώστε να έχουμε βέλτιστα αποτελέσματα. 

 Επιπλέον θα γίνει σύγκριση των επιπέδων της συγκέντρωσης του WSON στην 

περιοχή της Α.Μεσογείου με μια περιοχή υποβάθρου, απομακρυσμένη από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (νησί Άμστερνταμ στον Ινδικό Ωκεανό), 

προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της ανθρώπινης επίδρασης . 

 Θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων, υγρής και 

ξηρής εναπόθεσης σε ανοικτή θάλασσα (Ειρηνικός Ωκεανός), προκειμένου να 

εκτιμηθεί η συνεισφορά της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON στην 

παραγωγικότητα των προαναφερθέντων οικοσυστημάτων. 

 Θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός των χημικών μορφών του WSON (αμινοξέα, 

ουρία και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις) στο συνολικό υδατοδιαλυτό 

οργανικό άζωτο, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως είναι η HPLC και GC-MS. 
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Σχήμα 1: Συσχέτιση της συγκέντρωσης τα nss-SO4
2- με την συγκέντρωση του WSON. 
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Σχήμα 2: Συσχέτιση της συγκέντρωσης τα nss-Κ+ με την συγκέντρωση του BC. 
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